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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 021/2018 - DF

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de 

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

atribuições legais, com fundamento no artigo 52 da Lei nº 4.964 de 26 de 

dezembro de 1985 (COJE) e artigo 22 da Lei 6.940/1997 c/c artigo 54, § 

1º, do Provimento nº 005/2008-CM;

 RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em desfavor 

de SIDNEY ASSUNÇÃO MENDES, Técnico Judiciário, matrícula 2702, a fim 

de apurar a possível inassiduidade habitual do servidor no serviço a partir 

de 14/06/2017, caracterizando infringência, em tese, ao disposto nos 

artigos 143, X; 159, III e 166 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 - 

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais, assegurando-lhe o direito ao 

contraditório e a ampla defesa.

Art. 2º. DESIGNAR os servidores RODRIGO MEDEIROS CAMPOS, Analista 

Judiciário, matrícula 14083, DARIANA LÚCIA BABINSKI DE OLIVEIRA, 

Analista Judiciário, matrícula 23554 e ELISA CRISTINA CÂNDIDO, Técnico 

Judiciário, matrícula 25304, para, sob a presidência do primeiro, 

constituírem a COMISSÃO de Processo Administrativo Disciplinar 

destinada a apurar os fatos narrados no Processo CIA autuado sob nº 

0713827-27.2018.8.11.0001, devendo a Comissão ora composta, iniciar o 

trabalho dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta e 

concluir o processo no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável se 

necessário por igual período, sem prejuízo de demais infrações conexas 

que emergirem no decorrer da instrução.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Publique-se.

 Cuiabá, 11 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA nº 0717704-72.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) ELISA CRISTINA CANDIDO, Matrícula nº. 25304, Técnico 

Judiciário, lotado(a) no(a) Central de Administração (Central de Mandados) 

- Comarca da Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 2/2017.

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

Informação n° 066/2018/GRHFC, comunicou que a servidora é efetiva e 

estável no cargo de Técnico Judiciário, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 26/11/2012 a 

26/11/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849197 Nr: 52448-87.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS CAETANO SANTOS PEREIRA, EDMILSON 

CAETANO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, BRUNO 

ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, 

RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1203190 Nr: 5638-15.2017.811.0041

 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: EDIMAR FERRANDIM, ALMIR FELIPE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PACOLA, LUCIANO MONTEIRO REIS, 

NATAL APARECIDO DELIBERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 4 de 476



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

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

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

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

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

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780095 Nr: 33615-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMFBDS, MDMS, ACAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE 

GOMES - OAB:12947, MARINALVA DE MATOS SANTANA - 

OAB:13.002-MT, RODRIGO ALVADI CHIAPETTI - OAB:15.331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828107 Nr: 33963-39.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACILEI GONÇALINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA NUNES DA CUNHA E 

SILVA - OAB:16881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857/PR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817367 Nr: 23794-90.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE ANTONIA DA SILVA

 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: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI 

- OAB:7645/MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - 

OAB:15.346

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135071 Nr: 25114-73.2016.811.0041

 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: RONALDO CESAR DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029011 Nr: 36294-23.2015.811.0041

 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: HUDSON LUIS VIEIRA DA SILVA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 executada, para que efetue, no prazo de 5 

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932993 Nr: 50921-66.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL JOÃO EVANGELISTA, 

MARIA ADENIL EVANGELISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANA GOMES CARNEIRO - 

OAB:4511 TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mario lucio franco pedrosa - 

OAB:, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768759 Nr: 21670-71.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINDA VELOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878654 Nr: 15888-15.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA SOARES DELIBERA, CLEIDE SIMÃO ISIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902895 Nr: 31980-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMORES FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932184 Nr: 50496-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDS JUNIO DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS CREY ARRUDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19146/MT, LINDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - 

OAB:20711

 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.: 1128401 Nr: 22344-10.2016.811.0041

 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: KAMILLA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - 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 
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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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1286255 Nr: 3649-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO MAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS, MARIA 

SEBASTIANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29.261, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-B/MT, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:41.399/GO

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

OAB:12.709/MT

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

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

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

R$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.: 849197 Nr: 52448-87.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS CAETANO SANTOS PEREIRA, EDMILSON 

CAETANO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, BRUNO 

ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, 

RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776753 Nr: 30084-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16.196/MT, SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

CANONGIA - OAB:5.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 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$ 

297,42 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 90,70(noventa reais 

e setenta 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.: 869690 Nr: 9324-20.2014.811.0041

 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: DANIEL AZEVEDO DE QIUEIROZ

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790314 Nr: 44360-94.2012.811.0041

 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: GISELE DILETA BIANCHI STECHOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 
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trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353119 Nr: 23615-35.2008.811.0041

 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: EDMILSON SANTANA DA SILVA, TAIANE NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA, SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDIR LEMOS - OAB:8204/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104430/SP, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

SELMA LÍRIO SEVERI - OAB:116.356/SP

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

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

R$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817579 Nr: 24008-81.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

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

608,99 (seiscentos e oito reais e noventa e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 195,56(cento e 

noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945660 Nr: 57844-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVALDO DA SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237

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

BARBOSA - OAB:13.245-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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959449 Nr: 4573-53.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILCA MENDES MIRO BABO - 

OAB:76.079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053148 Nr: 47977-57.2015.811.0041

 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: SILVANO BELEM DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 
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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.: 735063 Nr: 31406-50.2011.811.0041

 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: CLAUDIO IVAN QUIRINO LIMA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715770 Nr: 9795-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - 

OAB:16.160A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194 - A, 

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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042324 Nr: 42652-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391156 Nr: 26506-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DOS REIS LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, LEMIR FEGURI - 

OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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$ 

701,78 (setecentos e um reais e setenta e oito centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$288,35(duzentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143271 Nr: 28793-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 9 de 476



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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360690 Nr: 30629-70.2008.811.0041

 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: WEBNER RIBEIRO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

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

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

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

736,70 (setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$323,27(trezentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345272 Nr: 15326-16.2008.811.0041

 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: A. J. F. M. S., A. A. F. M. S., MARIA AUGUSTA SILVA 

DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

939,10 (novecentos e trinta e nove reais e dez centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$440,05 (quatrocentos e quarenta reais e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$469,55(quatrocentos 

e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015423 Nr: 29889-68.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA BAZZI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/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.: 335436 Nr: 6005-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

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

R$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936327 Nr: 52775-95.2014.811.0041

 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: GEAN CARLOS GONÇALO DE CARVALHO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139013 Nr: 27013-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSILIO DOS SANTOS 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908611 Nr: 35915-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 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$ 

569,85 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco 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$ 156,42(cento e 

cinquenta e seis reais e quarenta e dois 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.: 449196 Nr: 22311-30.2010.811.0041

 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: L. M. S., MARLENE MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT - 

OAB:153.112, jose frederico fleury curado brom - OAB:15.245-GO, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/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$ 

846,12 (oitocentos e quarenta e seis reais e doze centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$423,06(quatrocentos e vinte e três reais e seis centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173727 Nr: 41643-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMTDS, FÁBIO DE SOUZA DOS SANTOS

 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, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 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$ 

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416567 Nr: 4292-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILARIO NORIYUKI TENURA

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

MORAES - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BOTEGA - 

OAB:6012/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerido/impugnante, para que efetue, no 

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

de R$415,21(quatrocentos e quinze reais e vinte e um 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.: 712688 Nr: 7197-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE RABELO FÉRIAS 

LEITÃO - OAB:OAB/PE 28.135, VINÍCIOS MAURICIO ALMEIDA - 

OAB:10.445

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

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

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

739,06 (setecentos e trinta e nove reais e seis 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$ 325,63(trezentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e três 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.: 804353 Nr: 10822-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executada, 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.: 960576 Nr: 5070-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMBERTO SOARES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE O. AMORIM 

- OAB:19450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/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$ 

273,75 (duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,04(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713776 Nr: 8381-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTIO DE SANTANA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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$ 

1.241,58 (um mil e duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$620,79(seiscentos e vinte reais e 

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

620,79(seiscentos e vinte reais e setenta 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.: 1116771 Nr: 17343-44.2016.811.0041

 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: JOSE RAFAEL TERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT 13.333, Daniel França Silva - 

OAB:OAB/DF 24.214

 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$ 

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12(sessenta e 

sete reais e doze 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 
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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.: 889256 Nr: 22762-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ROBERTO DE SOUSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 

273,83 (duzentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), a que 

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

separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 67,12(sessenta e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354930 Nr: 25375-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN JACKSON RODRIGUES OU BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAREN NEVES DA SILVA - 

OAB:11909/MT, FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - OAB:10.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

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

R$134,24(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

a R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser 

depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 

4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864810 Nr: 5477-10.2014.811.0041

 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: TATIANA ARMINDA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO ESPEREDIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO ZAMPIERI 

SALOMÃO - OAB:16.820/MS, MARLON EDUARDO LIBMAN LUFT - 

OAB:15.138/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

5.071,68 (cinco mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$2.535,84(dois mil e quinhentos e trinta e cinco 

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

R$ 2.535,84(dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821265 Nr: 27465-24.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANÇOIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15.299/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.: 932990 Nr: 50918-14.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO NOGAMI, CAMILA PELLOSO 

ALIOTO NOGAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781529 Nr: 35132-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCY JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

547,67 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24(cento e 

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731617 Nr: 27753-40.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11.883-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIDERLANE CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:8657 MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818978 Nr: 25274-06.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORNARE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA, DPI - MATRIZ, 

GAUDENS MONTAGENS DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR ZEGER - 

OAB:SP/267.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 413,42(quatrocentos e treze reais e 

quarenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 

206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), para recolhimento 

da guia de custas. E para a parte requerida o valor de R$ 206,71(duzentos 

e seis reais e setenta e um centavos), para recolhimento da guia de 

custas, Fica cientificado de que para emissão de guias de custas, deverá 

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

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

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

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011104-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZLIAS DE MOURA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (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, 13 de 

julho de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019127-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANADRYA SOUSA TERADA NASCIMENTO OAB - RO5216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018647-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO OAB - MG150225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

 

Visto. Intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019804-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

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

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

Simone Ramos Teixeira, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-EPP E AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

-ME, 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019874-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANARA SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

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

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

Thaynara Souza dos Santos, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-EPP E AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

-ME, 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019893-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA SHIRELLY BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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

 

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

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

Telma Shirelly Bueno de Almeida, por dependência aos autos da 

recuperação judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP E AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA.-ME, 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019914-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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

 

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

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

Patricia Regina Soares, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-EPP E AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

-ME, 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019931-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

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

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

Bruna Regina da Silva, por dependência aos autos da recuperação judicial 

de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP E 

AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.-ME, 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020126-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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

 

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

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

Licinio dos Santos Aguiar, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-EPP E AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

-ME, 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019802-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO OAB - MT8566/O (ADVOGADO)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA OAB - MT4181/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

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

 

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

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

Elizabeth Costa de Oliveira, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA-EPP E AGRO PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

-ME, 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001770-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência formulado (ID 4891707), declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

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

autos. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001770-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)
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Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência formulado (ID 4891707), declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

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

autos. P. I. C.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1214436 Nr: 9774-55.2017.811.0041

 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: ROBERTO ALVES BATISTA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

ROBERTO ALVES BATISTA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Código 1146110), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 57.700,84, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 11/22).

A recuperanda e a Administradora Judicial manifestam pela retificação do 

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

credores o valor de R$ 57.700,84 (fls. 25/27 e 29/30).

Parecer do Ministério Público (fls. 29/30).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça Trabalhista, que reconheceu a existência 

de crédito no valor total de R$ 57.700,84, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001336-29.2015.5.23.0008.

Desse modo, em análise dos autos especialmente quanto a manifestação 

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

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

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

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

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

R$ 57.700,84.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ROBERTO ALVES BATISTA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 57.700,84, classificado como 

trabalhista.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1129404 Nr: 22771-07.2016.811.0041

 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: COMERCIAL OURINHOS LTDA, COMERCIAL OURINHOS 

LTDA (FILIAL), PAPELARIA PANTANAL LTDA EPP, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO, COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:9.237/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n.º 11.101/05, 

HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL a 

COMERCIAL OURINHOS LTDA. ME, COMERCIAL OURINHOS LTDA., 

PAPELARIA PANTANAL LTDA. EPP e COMERCIAL PRIME DE MÓVEIS 

EIRELI ME, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 

61 da mesma lei, bem como na forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO (fls. 

666/776), 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 dia 25 do mês seguinte 

do mesmo ano da publicação da presente decisão.7.2) O cumprimento das 

obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos credores, 

não se permitindo qualquer depósito em Juízo.7.3) DECLARO ineficaz a 

cláusula relativa ao cancelamento dos apontamentos creditícios com 

origem em créditos sujeitos ao plano imediatamente à homologação do 

plano, ficando tal providência sujeita à condição resolutiva referente ao 

cumprimento pela devedora de todas as obrigações previstas no plano de 

recuperação judicial (Cláusula 10ª).7.4) Diante da homologação do plano 

de recuperação judicial, AUTORIZO a expedição de ofício aos órgãos 

competentes para que providenciem a baixa dos apontamentos e 

protestos existentes em nome da recuperanda, por débitos alcançados 

pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva 

expressa de que essa providência será adotada soba a condição 

resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo 

de recuperação. 7.5) COMUNIQUE-SE a Junta Comercial e aos doutos 

juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais e 

Trabalhistas.7.6) NOTIFIQUEM-SE os representantes da União, do Estado e 

do Município.7.7) Cientifique-se o Ministério Público do teor desta 

decisão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308532 Nr: 10506-02.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a todo o exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:1) 

AUTORIZO o administrador judicial a vender antecipadamente e de forma 

direta os bens listados no inventário apresentado nos autos, pelo melhor 

preço que encontrar dentre os interessados na aquisição, podendo, 

inclusive, a venda ser realizada de forma global, devendo o auxiliar do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da venda, depositar 

todo o valor auferido em conta judicial vinculada ao processo de falência 

do Grupo Econômico DROGA CHICK.2) Deverá o administrador judicial, 

ainda, no mesmo prazo, juntar nos autos todos os documentos relativos à 

venda, bem como as propostas dos interessados, que ficarão à 

disposição dos credores e interessados para conferência.3) Preclusa a 

presente decisão, traslade-se cópia da mesma para os autos da falência, 

e, após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se, 

dando-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1245005 Nr: 19583-69.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS ADVOCACIA, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/O, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

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

 Analisando o ponto contraditório alegado pela embargante, verifico que, 

na verdade, se trata de erro material contido na r. decisão de fls. 260/261, 

que registrou, no primeiro parágrafo da fl. 261 que o crédito do 

embargante deve ser habilitado no quadro geral de créditos “concursais”, 

quando se trata de “extraconcursais”. Conforme consignou o 
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Administrador Judicial, DR. ANTÔNIO LUIZ FERREIRA, “assiste razão o 

embargante que os presentes aclaratórios devem ser providos 

exclusivamente para correção do erro material contido no primeiro excerto 

da fl. 261 destes autos” (fl. 270). Portanto, os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO devem ser acolhidos, para eliminar o erro material contido 

na r. decisão de fls. 260/261, no tocante a palavra “concursais”. Diante do 

exposto, DOU provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

pela requerente (fls. 262/266) e elimino o erro material contido no primeiro 

parágrafo da decisão de fl. 261, para onde se lê “concursais”, leia-se, 

“extraconcursais”. Intimem-se. Cumpra-se, dando-se ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176550 Nr: 42648-30.2016.811.0041

 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: ARNILDO HAASE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:1688, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18.521, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Visto.

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

autos a certidão de crédito trabalhista atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Após, intime-se a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestação, no prazo comum de 15 dias úteis.

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

parecer.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1120613 Nr: 19070-38.2016.811.0041

 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: YURI PEREIRA TELES, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1008309 Nr: 26873-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRANS TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA 

LTDA EPP, TETRANS E MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, EXTREMA 

TRANSPORTES LTDA - EPP, LEONARDO MORO BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alini Aparecida Lima Barbosa - 

OAB:20807/O, Guilherme A. Moura - OAB:18520, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER - OAB:13914/MT, MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I) A intimação pessoal das FALIDAS para que, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, compareçam em Juízo para prestar suas declarações nos termos do 

que dispõe o artigo art. 104, I, da Lei 11.101/2005, bem como para, no ato 

de assinatura do termo de comparecimento, depositarem em cartórios os 

livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial 

(inciso II); 1.1) Consigno que o TERMO DE COMPARECIMENTO deverá ser 

confeccionado em estrita observância ao que dispõe o artigo 104, da Lei 

nº 11.101/2005. 1.2) Deverá constar no mandado a ADVERTÊNCIA de que 

as falidas deverão comparecer a todos os atos da falência, sempre que 

intimadas, podendo ser representadas por procurador, quando não for 

indispensável sua presença (Lei 11.101/2005 - art. 104, IV), bem como 

que estas não poderão se ausentar da comarca sem justo motivo e 

comunicação expressa ao Juízo, e sem deixar procurador constituído, sob 

as penas da lei (Lei 11.101/2005 - art. 104, III). II) Intimem-se as FALIDAS, 

ainda, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, indicarem ao administrador 

judicial os bens da massa (se ainda existirem) a serem arrecadados, e 

aqueles que porventura estejam em poder de terceiros (Lei 11.101/2005 - 

art. 104, V), bem como para, no mesmo prazo, esclarecerem os fatos 

apontados pelo administrador judicial em sua manifestação de fls. 862/875, 

auxiliando o administrador judicia com zelo e presteza (incisos VI e VII). III) 

Decorrido o prazo com ou sem a manifestação das falidas, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 10 (dez) dias úteis requerer 

o que entender de direito. IV) Em seguida, encaminhem-se os autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO para parecer. V) Após, voltem-me conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1224309 Nr: 12924-44.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - 

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

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 . Some-se a isso o fato de que o arrendamento da CGH DE SALTO 

CLAUDELINO resguardará suas instalações, impedindo eventuais 

deteriorações, porquanto estará submetido a manutenção pela Síndica e 

futura arrendatária, contando, inclusive, com seguro contra incêndio e 

outros danos até o final do contrato de arrendamento.Logo, seja pelo 

primeiro, seja pelo segundo argumento, não há como acolher o pedido de 

exclusão do bem da relação de bens da MASSA FALIDA DE OLVEPAR 

S/A.III – Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado pela 

terceira interessada STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. 

(fls. 6/10) de exclusão da CGH DE SALTO CLAUDELINO da relação de 

bens da MASSA FALIDA OLVEPAR. Traslade-se cópia desta para os 

autos principais (FALÊNCIA Cód. n.º 80525) e, após, ARQUIVEM-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1159918 Nr: 35894-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:9229/MT, Camilla Cataneo Sagin - OAB:23.318/O, GUSTAVO 
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EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES 

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

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Recuperação Judicial de ACPI Assessoria Consultoria 

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

Pretende a recuperanda participar de vários procedimentos licitatórios no 

Estado de Mato Grosso, para a formalização de novos contratos com a 

dispensa da apresentação de certidões negativas (fiscais, trabalhistas e 

de recuperação judicial). O art. 52, II, da LRF estabelece que as empresas 

em recuperação judicial estão dispensadas de apresentar certidões 

negativas para o exercício de suas atividades. Contudo, faz exceção 

expressa quanto à contratação com o Poder Público e para recebimento 

de benefícios ou incentivos fiscais. (...) É necessário ressaltar que tais 

exigências visam atender ao interesse público, uma vez que permitem que 

a Administração Pública apure a idoneidade do licitante e a sua efetiva 

capacidade de cumprimento das obrigações assumidas no contrato, 

conforme previsão contida no art. 37, XXI, da Constituição Federal. Nesse 

contexto, é preciso considerar que o interesse da coletividade, mormente 

com a garantia de que será contratada empresa com estrutura apta a dar 

cumprimento ao serviço pretendido pelo Estado, deve se sobrepor ao 

interesse individual de empresas em recuperação judicial, não obstante a 

Lei n. 11.101/2005 traga como seu principal norte o princípio da 

preservação da empresa. (...) (...) Portanto, não existe qualquer amparo 

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

resto, não trouxe aos autos quaisquer elementos concretos que 

sustentassem entendimento diverso do ora exteriorizado a ponto de 

relativizar a aplicação da isonomia entre os licitantes. (...) Dessa maneira, 

indefiro o pedido de dispensa de certidões negativas para a participação 

de licitação, formulado pela recuperanda às fls. 2.300/2.308. Após, 

imediatamente conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

11 de julho de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 73987 Nr: 18082-08.2002.811.0041

 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: Leicia Iris de Assunção Prado, Ulisses Antonio do 

Prado, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINETE DE AMORIM, BATEC - 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LÍLIAN PAITER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSON BENEDITO LEMES DO 

PRADO - OAB:7.488/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).1.(...).Portanto, por não possuir amparo legal a pretendida 

compensação, indefiro o pedido de fls. 10.972/10.973, e ordeno que a 

empresa Sperafico da Amazônia S/A seja intimada pessoalmente, no 

endereço constante à fl. 12.686, para que em 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento das quantias referentes às notas fiscais nºs 24.590, 25.011, 

29.960 e 29.961,(...).2.Considerando o pedido formulado à fl. 11.873, 

oficie-se ao Banco Santander,(...).3.Quanto ao pleito do item “a” de fl. 

11.866(...)entendo pela perda do objeto da pretensão.(...).4.(...) Diante 

disso, determino a formação de autos complementares com a finalidade de 

reunir os documentos relativos à prestação de contas,(...).5.(...).Desse 

modo, o administrador judicial deverá, em 05 dias, apresentar edital 

contendo a íntegra da decisão que decretou a falência e a lista de 

credores acostada às fls. 12.431/12.444,(...).6.Certifique-se quanto à 

tempestividade(...).7.(...)a expedição de alvará judicial no valor de R$ 

65.014.75 (sessenta e cinco mil quatorze reais e setenta e cinco 

centavos), em favor de Massa Falida de Grupal Agroindustrial 

S.A,(...).8.Intime-se o administrador judicial para se pronunciar(...).9.(...), 

autorizo o aditamento do contrato de prestação de serviços advocatícios 

pelo escritório Advocacia Marcos Avallone Sociedade de Advogados, 

(...).10.(...) Diante disso, defiro o pedido formulado pelo postulante e 

determino a baixa da restrição sobre o veículo,(...).11.(...), oficie-se à 6ª 

Vara do Trabalho de Cuiabá,(...).12.Defiro os pedidos de fls. 12.908 e 

12.956,(...).13.Ciência às falidas, aos credores e demais interessados.

(...).14.Ciência ao administrador judicial (...).15.Desentranhe-se o 

documento de fl. 12.935 (...).16.Cumpra-se imediatamente o item n. 3 da 

decisão de fl. 12.667.17.(...), colha-se parecer do Ministério Público, 

(...).Após, imediatamente conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

julho de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 110665 Nr: 18040-41.2002.811.0041

 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: FRIGOVERDI S/A, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão/despacho proferido dia 18/06/2018, colaciono-o para tal fim: "(...) 

Assim, passo a tecer as seguintes deliberações: 1) Intime-se a SÍNDICA 

(EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL) para, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, apresentar nos autos 03 (três) propostas de empresa especializada 

para fazer a identificação de toda documentação contábil da falida, e 

realizar a remoção e digitalização de todo acervo para fins de 

armazenamento, bem como de contador para atuar em ambos os 

processos falimentares (item “h” – b e c – fl. 17.030), para posterior 

análise pelo Juízo. (...) 3) Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO expeça 

ofício para BOVESPA para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, indique 

nos autos corretora oficial, bem como qual procedimento deverá ser 

adotado para realização do ativo da massa falida (venda das ações). 3.1) 

Com a resposta da BOVESPA, diga a síndica, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis. 4) Deverá o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO, ainda, expedir ofício para as 

instituições financeiras indicadas à fl. 17.029 (item “c”), para que, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, depositem na conta judicial vinculada ao 

presente feito, todos os valores bloqueados desde os anos de 2001 e 

2002, com a devida atualização monetária e rendimentos. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1266564 Nr: 26537-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CORREA DA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:14.689/B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

JOÃO CORREA DA SILVA ingressou com pedido de HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, por dependência aos autos da Recuperação Judicial da ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Código 1146110), conforme autorizado 

pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

A recuperanda e o administrador judicial manifestaram pela extinção do 

processo, em razão da litispendência com os autos nº 

4482-89.2017.811.0041 (Código 1199407).

No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público (fl. 38).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 

verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido de habilitação de crédito e a habilitação nº 

4482-89.2017.811.0041 (Código 1199407), que já foi inclusive sentenciada 

por este Juízo, eis que envolve as mesmas partes, possui a mesma causa 

de pedir e os pedidos formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da litispendência é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 988084 Nr: 17723-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, MECANICA 

TAVARES LTDA - ME, LEONARDO MORO BASSIL DOWER, CESAR V. 

SOUZA & CIA LTDA - EPP, BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, CARLOS ROBERTO MORAIS DA 

SILVA, ALFATEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ZUCCHETTO - 

OAB:166271, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, MAURO PAULO GALERA - OAB:OAB/MT 3056, 

RICARDO ARRUDA DE LEMOS - OAB:18363, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão/despacho proferido dia 19/06/2018, colaciono-o para tal fim:8 – 

DA PARTE DISPOSITIVA:" (...)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 VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME, 

MECÂNICA TAVARES LTDA, CESAR V. SOUZA & CIA LTDA-EPP E BLITZ 

AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS 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 PROPOSTAS MODIFICATIVAS (fls. 

454/483 1.175/1.178), aprovados 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 do plano será a 

data seguinte a da publicação da presente decisão. 8.2) O cumprimento 

das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos 

credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.(...)8.4) Também 

em virtude do controle de legalidade, retifico a premissa referente 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) Em virtude do disposto no art. 59, da 

Lei 11.101/05, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pelas 

recuperandas às fls. 1.210/1.214, para o fim de determinar a expedição de 

ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a baixa dos 

apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, por 

débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial(...) deverá cumprir 

todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.(...).8.8) 

Cientifique-se o Ministério Público do teor desta decisão."

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020164-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DE TAL E OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos em correição. 

Trata-se de ação de manutenção de posse, com pedido de liminar, 

proposta por ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA, contra JOÃO 

DE TAL e OUTROS, requerendo a proteção possessória de uma área de 

23.400,00 m², denominada Fazenda Nova Esperança nesta comarca. 

Afirma a autora que mantem a posso do imóvel rural, como herdeira e 

inventariante de Basílio Barbosa de Oliveira, e que em 14/06/2018, ao 

chegar ao imóvel deparou-se com aproximadamente 20 pessoas 

ocupando cerca de 20% da área dividindo-a em lotes. Com a inicial vieram 

os documentos de Id. 14052448; 14052470; 14052598; 14052610; 

14052630; 14143331 e 14144739. Os autos vieram conclusos. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a inicial carece de documentos 

essenciais ao deslinde do processo, que deverão ser juntados aos autos, 

antes mesmo de se analisar o pedido liminar. No caso dos autos, a parte 

autora não explicitou de que forma exercia a posse sobre o imóvel, quais 

as suas características, sua exata localização, seus limites, se há 

funcionários no local, ou seja, há pouquíssimas informações quanto ao 

pleno exercício da posse sobre o imóvel. Desta feita, antes de analisar o 

pedido liminar determino, nos termos do artigo 321 do CPC, que a parte 

autora, no prazo de 15 dias cumpra as seguintes determinações: 1) 

Delimite a área que pretendem a ação possessória, com a adequada 

indicação de sua localização, e a identificação clara da área sobre a qual 

se requer a proteção possessória, juntando: memorial descritivo (assinado 

por profissional habilitado e ART) e croqui de localização do imóvel e 

coordenadas georreferenciadas, preferencialmente e, se possível plotado 

em imagem de satélite; 2) Informação de como exercia a posse e indícios 

além de fotos, tais como: a) Informação sobre qual a atividade é 

desenvolvida pela autora e eventual inscrição estadual de produtor; b) 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) atualizado, extrato de 

movimentação do INDEA do gado porventura apascentado no imóvel, 

comprovantes com despesas com insumos, sementes, etc, no caso de 

lavoura; c) Informações acerca das principais vias de acesso e o local 

onde se encontram efetivamente os ocupantes. d) Imagens de satélite ou 

imagens/filmagens realizadas por drones. e) Contratos de arrendamento, 

recolhimento de ITR, declaração de IR etc. Com a juntada de tais 

documentos, remeta-se os autos ao Ministério Público para que possa 

ofertar o seu parecer. Após, retornem os autos conclusos com urgência 

para análise do pedido liminar. Defiro à autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Cuiabá, 13 de julho de 2018 
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Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 748923 Nr: 544-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, ADHEMAR 

AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA, ORLINDA MEDRADO 

DE LIMA, INGRID AMANDA LIMA DOS SANTOS, JOÃO MENDONÇA DA 

SILVA, LUIZ DE ANDRADE, DJALMA MACHADO, EDILSON JERÔNIMO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TORRES TABORDA - 

OAB:23.214/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - OAB:11473-A, 

JOSÉ GONÇALVES PICHININ - OAB:2337 - B

 Isto posto, verificada a inexistência da mencionada omissão e se tratando 

o recurso de mero inconformismo da parte embargante, o que não autoriza 

o manejo dos aclaratórios, REJEITO os embargos de declaração ofertados. 

Entretanto, no que tange ao pedido de cumprimento da sentença, verifico 

que assiste razão a parte exequente, pois compulsando os autos, verifico 

que decorrido mais de 01 (um) ano da suposto interesse do Estado de 

Mato Grosso na desapropriação do imóvel, até a presente data não se tem 

qualquer notícia de sua imissão na posse, de modo que não pode o 

exequente aguardar ainda mais pela prestação da tutela jurisdicional. e, 

portanto, determino: Desta feita, à Secretaria DETERMINO: 1. EXPEÇA-SE 

mandado de reintegração de posse reintegrando definitivamente na posse 

do imóvel o exequente (Espólio de Ademar Caixeta de Castro). 4.a - 

Ressaltando-se que o cumprimento do mandando de reintegração de 

posse deve se dar através do COMITE ESTATUAL DE 

ACOMPAMNAHMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS, haja vista tratar-se 

de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial. 4.b - 

Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de 

Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados 

judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, 

assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, 

essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito 

(CF, art. 1º, 3º e 4º)”, principalmente a proibição de demolir ou destruir 

benfeitorias no momento da reintegração. 4.c- OFICIE-SE ao COMITE 

ESTATUAL DE ACOMPAMNAHMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS, com 

prazo de 15 dias para o seu cumprimento, encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse. 5. Retifique-se a capa dos autos e o 

sistema apollo para constar que o processo está em fase de cumprimento 

de sentença. 6. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão, sendo, 

pessoalmente, a Defensoria Pública. 7. Dê ciência ao Ministério Público. 8. 

Cumpra-se, imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 776758 Nr: 30089-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONSECA S/A - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

 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 

requerente para, no prazo de 2 (dois) dias, querendo, manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de fls. 614. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 797330 Nr: 3704-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, 

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES MACHAGUAÇU, ESTADO DE 

MATO GROSSO, ASSENTAMENTO RECANTO DA SERIEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084/MT, 

LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - OAB:6.945/MT, LUCAS 

SCHWINDEN DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 Vistos em correição.

 1 – As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 

15 dias. Iniciando-se para a parte autora em 13/07/2018 e, para a parte 

requerida (Caieira) em 03/08/2018, nos termos do art. 364 do NCPC. Em 

seguida encaminhe os autos à Defensoria Pública para apresentar Razões 

finais.

2 – Com as juntadas das razões finais, colha-se Parecer Ministerial e 

após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 362173 Nr: 30857-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FOZI JOSÉ JORGE, MAGALI PEREIRA 

LEITE, FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM 

LTDA., ADÉLIA JOSÉ JORGE FERRAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DE TAL, RONALDO RIBEIRO, 

NEGUINHOS DE LACERDA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS RENASCER, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA BAURU UNIDOS VENCEREMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUDROVITSCH ADVOGADOS - 

OAB:2037/12-DF, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - OAB:OAB/SP 314946, 

AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, ANA CAROLINA LEÃO 

OSORIO - OAB:DF. 41.800, ANA PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - 

OAB:DF/47.286, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, ANTONIO MOURA BORGES - OAB:839, ARTHUR 

FERNANDES BERNARDO NOBRE - OAB:DF. 45.318, BRENA GUIMARÃES 

DA COSTA - OAB:6520, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:DF. 44.868, 

CAROLINE SCANDELARI RAUPP - OAB:46.106, DANIEL NASCIMENTO 

GOMES - OAB:356.650, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, 

EDER MARCOS BOLSONARIO - OAB:136576, FELIPE BOTELHO SILVA 

MAUAD - OAB:DF/41.229, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44869, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, FERNANDA 

FAURE - OAB:DF/49.193, FREDERICO FONSECA COUTINHO - OAB:DF 

47.118, GABRIEL FELIPE GUIMARÃES COUTINHO CORTEZ - 

OAB:50.453/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250016/SP, 

GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HADERLANN 

CHAVES CARDOSO - OAB:DF/50.456, HELENA VASCONCELOS DE 

LARA RESENDE - OAB:40887, IARA MARIA BAHLS - OAB:6456, IGOR 

DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - OAB:34499, JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700, JÚLIO CÉSAR VICENTIN - OAB:136.582/SP, KATIUSCUA 

RIOS MAZETO - OAB:277074, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LUÍS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PLÍNIO 

TÉRCIO MARTINS FERRAZ - OAB:28980, RITA DE CASSIA ANCELMO 

BUENO - OAB:360.597, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, THAIANE 

PERES BUCAIR - OAB:12376, THALES FERRAZ ASSIS - OAB:225897, 

VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, VICTOR 
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HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:DF/50.240, VICTOR HUGO 

MIGUELON RIBEIRO CANUTO - OAB:265062, WILLIAM PEREIRA 

LAPORT - OAB:DF. 44.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617B, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:20854/B, EL RODRIGUES 

REZENDE - OAB:171375-A/SP

 Processo nº 30857-45.2008.8.11.0041 – Cód. 362173.

Vistos em correição.

Vieram os autos conclusos para análise, entretanto, verifico que se 

encontra sobre a presidência da d. magistrada substituta em razão do 

impedimento declarado por este juízo, razão pela qual devolvo o feito à 

secretaria sem manifestação.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1091858 Nr: 6981-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CEZAR PEDROSO, REUS 

INOMINADOS, José Berivaldo Afonso, Adriano de Queiroz, Rejane Maria 

Afonso da Silva, Roseli R. da Silva, Edna R. da Silva, Ronaldo Adriano 

Pereira da Silva, Elias Bezerra Neto, Maria Aparecida Gomes, Lucineia 

Cecilia do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCOS AURÉLIO DA COSTA - OAB:14.958/MT

 Vistos em correição.

É obrigação da parte delimitar de maneira precisa a área sobre a qual 

requer a proteção possessória. Não é possível deferir de maneira 

genérica, pois o autor não tem legitimidade para requerer a reintegração 

de posse dos lotes que já vendeu.

Assim, defiro o prazo de 10 dias para trazer as informações necessárias, 

sob pena de extinção.

Determino que o Sr. Gestor verifique a certidão de fl. 474 e o a abertura de 

fl. 402, eis que ambas estão sem assinatura e, portanto, devem ser 

verificadas e ratificadas, se for o caso.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013322-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1013210-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA COELHO (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: 1012870-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1010604-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PEREIRA 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: 1010480-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. R. S. (AUTOR)

JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEICAO (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: 1013030-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027950-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. M. (AUTOR)

MARCO ANTONIO DE MORAES (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 DESPACHO Processo: 1027950-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCO ANTONIO DE MORAES, MATHEUS VINICIUS SANTOS MORAES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos Dê-se 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020671-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA PLANT SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020671-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TERRA PLANT SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - EPP REQUERIDO: ECLAIR DIAVAN Vistos. Trata-se 

de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

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

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

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020785-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020785-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP REQUERIDO: 

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA Vistos. Trata-se de 

Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

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

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

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020897-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FITIPALDI E MARTINS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020897-96.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ERALDO DA SILVA PEREIRA, EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA 

RÉU: FITIPALDI E MARTINS LTDA - ME Vistos. Inicialmente, atribuo à causa 

o valor de R$ 173.601,48 (cento e setenta e três mil seiscentos e um reais 

e quarenta e oito centavos), uma vez que a parte autora pretende, além do 

despejo (LL, 58, III), a cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios 

contratuais (NCPC, 292, I e VI). Indefiro o pedido de parcelamento das 

custas processuais, ao passo que a parte autora não se trata de uma 

simples aposentada como quer fazer crer, mas sim de empresária 

individual do ramo de prestação de serviços de alimentação para eventos 

e recepções, inclusive, de locação dos espaços para a sua realização 

(CNPJ/MF n. 03.381.149/0001-56 - "emiliabuffet.com.br"), comportamento 

que tangencia a ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé 

(NCPC, 77 e 88). Assim, comprove a parte autora o recolhimento das 

"custas processuais" devidas (custas e taxa), querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020868-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS GONCALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVAL ZANOTTO FILHO OAB - SC19525 (ADVOGADO)

RAUL FELIPE ZANOTTO OAB - SC44903 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PORTO DOS SANTOS 07329792187 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020868-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON CARLOS GONCALVES MORAES REQUERIDO: 

ANTONIO PORTO DOS SANTOS 07329792187 Vistos. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

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

deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, assim, 

incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

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

a este Juízo. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como 
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mandado. Após, cumprida a finalidade, devolva-se a carta precatória ao r. 

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005714-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027787-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 27/08/2018 (segunda-feira) 

Horário: Das 08h00min às 10h30min (por ordem de chegada) Local: Rua 

24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em Cuiabá/MT. – 

Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo) Obs: - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012867-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA BETTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono 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: 1013138-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DUTRA LUIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono 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: 1004257-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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) 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: 1003532-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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) 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: 1005594-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005579-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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) 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: 1003180-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1003095-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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) 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: 1010555-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEINE MOREIRA RIBEIRO (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:

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: 1010417-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLYMAR LOPES LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1010794-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1020705-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020705-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CELINO FRANCISCO DE LIMA 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 do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 
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Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020648-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020648-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDILSON APARECIDO DA 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 do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020444-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYLDRET HOZANA LINS TABORY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020444-04.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MYLDRET HOZANA LINS TABORY 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 do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009498-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ZANCHET TREVISAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT0019505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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: 1001169-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1008892-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006693-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JULIANA FERREIRA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(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)

 

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 
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a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012505-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE NUNES DE SOUZA - ME (DEPRECADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 13889391 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA OAB - GO37897 (ADVOGADO)

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 (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: 1005116-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEN HUR CHARLES MORAES DO VAL (RÉU)

EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589/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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017194-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TEIXEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 14067790 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022817-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AME - ATACADO E VAREJO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA RODRIGUES RINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-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: 1005664-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009055-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020547-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. G. D. C. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020547-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVA APARECIDA DE CAMPOS 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 27.09.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação 

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

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032253-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA IBRAHIM ALI CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

unimed Araguaia (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020048-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MANOEL DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020048-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HELIO MANOEL DA CRUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo distribuído no âmbito 

do plantão judicial, no qual foi deferida em parte a Tutela requerida pela 

parte autora (id. 1403964), com a ulterior redistribuição para este Juízo. 

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 24.09.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 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). 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). 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 providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020048-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MANOEL DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020048-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HELIO MANOEL DA CRUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo distribuído no âmbito 

do plantão judicial, no qual foi deferida em parte a Tutela requerida pela 

parte autora (id. 1403964), com a ulterior redistribuição para este Juízo. 

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 24.09.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 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). 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). 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 providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020129-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARY SOUZA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020129-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ROSMARY SOUZA DA COSTA 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 
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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 

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 
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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 27.09.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 10 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 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: 1020567-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALLAN BRASILIANO DOS SANTOS 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 
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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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 27.09.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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: 1020570-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THAIS DA SILVA CARVALHO 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 

27.09.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 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: 1020739-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESTTER AIDES PANUNCIO APELFELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020739-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WESTTER AIDES PANUNCIO APELFELLER 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 27.09.2018, às 11:30 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 09 da Central de 1º Grau de 

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

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020796-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/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: 1020796-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE MARIA DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

27.09.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037634-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SANTOS DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

I. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

MARIA ALICE MALHEIROS OAB - MT22773/O (ADVOGADO)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001147-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR)

SELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004125-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO DE CARVALHO OAB - MT7015/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005471-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY DIAS MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT0004717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020865-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020865-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança promovida por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE 

APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Não obstante, com a edição da Resolução n. 23/2013-TP, 

foi criada a Vara Especializada de Execução Fiscal e redefinida a 

competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, que restou 

estabelecida no seu artigo 2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica atribuída à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, bem como 

redefinida a competência das atuais varas especializadas da Fazenda 

Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: - Vara 

Esp. de Execução Fiscal. (Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa). - 1ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). 

Portanto, estabelecida competência específica a determinados órgãos 

jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e 

julgamento de ação em que figure exclusivamente em um de seus polos a 

Fazenda Pública Estadual. Desta feita, reconhecida a incompetência deste 

Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente 

ação a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos 

termos da Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça 

deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Sabóia Ribeiro, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036357-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035151-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035895-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI DA SILVA MELO SANTANA (AUTOR)

JOVANE DIAS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AMADO FELICIO (RÉU)

JOSE CARLOS MASSANEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO)

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018196-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO D'AGUA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO ALVES OAB - RO301-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DIAS MARCIAL (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018196-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DEPRECANTE: ASSOCIACAO DO CONDOMINIO ESPELHO 

D'AGUA REQUERIDO: JDEPRECADO: FRANKLIN DIAS MARCIAL Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

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

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

a este Juízo. Cumpra-se na forma deprecada, utilizando-se da presente 

cópia como mandado, ao que DEFIRO o pedido do id. 14131728, ao que 

deverá ser observado o estabelecido pelos arts. 252 e 253 do CPC. Na 

hipótese de ser realizada a citação por hora certa, determino: a) 

Cumprimento do estabelecido pelo art. 254 do CPC, ou seja o envio “ao 

réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” Após, devolva-se 

a presente deprecata com as nossas homenagens de estilo, independente 

de nova determinação. Cuiabá, 13 de julho de 2018 Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037843-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037843-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR RÉU: JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI 

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, 13 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035141-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MELIS DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA FERREIRA DE LIMA BATISTA (REQUERENTE)

ERIKA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER OAB - MS21281 (ADVOGADO)

DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER OAB - MS21711 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035141-64.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SALETE MELIS DA SILVA, ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA 

SILVA, ERIKA FERREIRA DE LIMA, PATRICIA FERREIRA DE LIMA BATISTA 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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, 13 de julho de 2018. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020797-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NIZETE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MG146954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020797-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA NIZETE CORREA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Não obstante, 

EMENDE a parte autora a sua petição inicial, acostando aos autos 

documentos comprobatórios da sua relação de parentesco (do seu 

casamento e da condição do seu marido de neto) com a beneficiária do 

valor depositado em sua conta corrente, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020810-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO 

LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERALDO DIAS MARANGONI OAB - SP347476 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020810-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO 

LTDA. EXECUTADO: ANDRE LUIZ DE PINHO LEITE - ME Vistos. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob 
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pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1162642 Nr: 37020-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNM, DONIZETE DOS SANTOS MACIEL

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida, 

ao pagamento da importância de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do acidente (10/03/2016) e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. (...)”Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877451 Nr: 15087-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 15087-02.2014.811.0041

Código 877451

Vistos.

Ab initio, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo as decisões de fls. 83/84, 

87/89, eis que se trata de réu revel na fase de conhecimento do processo.

 Insta ressaltar que o cumprimento de sentença é uma nova fase do 

processo, e em conformidade com o art. 513, § 2°, II, o devedor que não 

possuir procurador constituído nos autos deverá ser intimado por carta 

com aviso de recebimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 2°, II, 

CPC/2015, o réu que não tenha procurador constituído nos autos deverá 

ser intimado por carta com aviso de recebimento par cumprir 

voluntariamente a sentença, ainda que revel na fase de conhecimento. 

Mantida a decisão agravada que ordenou a intimação da ré antes de 

efetuar penhora e demais atos constritivos de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS-AI: 70076900752 RS, Relator Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018).”

Desta feita, intime-se a executada por carta com aviso de recebimento 

(AR) para efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso para análise do pedido de fls. 90/97.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788501 Nr: 42476-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GH CONECTUS TELEFONIA E INFORMÁTICA 

LTDA-ME, GIWBERTO GILL PEREIRA, HELTON BATISTA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, SIDINEI DOS 

SANTOS NUNES - OAB:11252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de 

Processo Civil.Honorários advocatícios na forma pactuada.Nada tendo as 

partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente 

(art. 90, § 2º, CPC). Todavia, as partes ficam dispensadas das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, CPC).Expeça-se alvará em favor 

do patrono do exequente no valor de R$ 2.715,56 (dois mil setecentos e 

quinze reais e cinquenta e seis centavos), conforme dados bancários à fl. 

101.Sem prejuízo, expeça-se alvará no valor de R$2.256,30 (dois mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), em favor do 

executado Helton Batista Marinho, conforme informações à fl. 135.Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.As partes 

desistiram do prazo recursal, assim, com a expedição dos alvarás 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com baixa na distribuição 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 177059 Nr: 24720-86.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANIEL NAZARENO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVO A VOZ DO OESTE COMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 Processo n° 24720-86.2004.811.0041

Código 177059

SENTENÇA

Vistos.

As partes apresentaram acordo às fls. 302/307, cujo cumprimento final da 

obrigação ocorrerá com a quitação das parcelas pactuadas.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Dezembro/2020.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma pactuada.
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Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2º, CPC).

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 739172 Nr: 35806-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARROS AQUINO

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 35806-10.2011.811.0041

Código 739172

Vistos.

Verifico que às fls. 248, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 253 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$ 23.148,06 (vinte e três mil cento e quarenta e oito reais e 

seis centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se, alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 253. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800241 Nr: 6662-20.2013.811.0041

 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: VALDIVINO SILVA SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da ação de 

cobrança de seguro obrigatório proposta por VALDIVINO SILVA SANTOS, 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, 

bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 136545 Nr: 21147-74.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE LARA PINTO, CLODOALDO 

EVARISTO NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-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.: 808111 Nr: 14570-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA BARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FREIRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891 MT, LARISSA DO PRADO AMARAL - OAB:21693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155333 Nr: 34059-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AELTON DE SOUZA SILVA

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

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

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 9.787,50 (nove mil 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(06/02/2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 332156 Nr: 2928-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT
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 Processo n° 2928-37.2008.811.0041

Código 332156

Vistos.

Verifico que o executado colacionou comprovantes do pagamento das 6 

(seis) parcelas da obrigação conforme pactuado entre as partes (fl. 

387/388).

Intimado para se manifestar, o exequente deixou o prazo transcorrer in 

albis, conforme certidão de fls. 406.

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 o devedor cumpriu voluntariamente com sua 

obrigação, juntando aos autos comprovantes de depósito judicial do valor 

total de R$ 10.240,19 (dez mil duzentos e quarenta reais e dezenove 

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.: 380224 Nr: 16250-90.2009.811.0041

 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: ANILDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE 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: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Processo n° 16250-90.2009.811.0041

Código 380224

Vistos.

Verifico que às fls. 288, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 290 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$ 18.480,80 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais e 

oitenta 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. 290. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 138917 Nr: 23622-03.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEREIRA SENA DA FONSECA, ANTONIO 

FERREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL JOTA KA, AGIP DO BRASIL S/A, SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, JOAO JOSE GONÇALVES DA SILVA - OAB:5000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Processo n° 23622-03.2003.811.0041

Código 138917

Vistos.

Considerando que a executada efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 1.336), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 1.340.

 Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 323524 Nr: 24512-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PAMPLONA - 

OAB:4660/PR

 Processo n. 603/2007

Código 323524

Vistos.

Determino a renumeração das folhas nos autos, a partir da fl. 316.

Ademais, 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. 223).

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 
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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, 11 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729613 Nr: 25631-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOE GOMES DE CAMPOS, JOANA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WENCESLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO G. JOUAN 

JUNIOR - OAB:10369/MT

 Código 729613

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. 252/253).

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, 11 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741010 Nr: 37785-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOHAMED KASSEN OMAIS, A. M. O.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:51793/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTANHO SAGIN - 

OAB:11522, RAFAEL CALISTE TENÓRIO - OAB:16331

 Código 741010

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. 258).

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, 11 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 366032 Nr: 4633-36.2009.811.0041

 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: ANA VITÓRIA E CAMPOS DUARTE RIBEIRO MACEDO

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

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

OAB:8867/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 4633-36.2009.811.0041

Cód. 366032

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 434/438.

 Intime-se a perita para esclarecer a extensão do dano causado na 

estrutura abdominal apontada na perícia médica, quantificando o correto 

grau da lesão, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947537 Nr: 58855-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON BATISTA FONTOURA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 58855-75.2014.811.0041

Código 947537

Vistos.

O exequente pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a 

desnecessidade da intimação pessoal da executada devido à revelia no 

processo de conhecimento (513, § 2°, IV, CPC). Arguiu que nos termos do 

art. 346, CPC, os prazos contra revel começam a contar a partir data da 

publicação de ato decisório em órgão oficial.

Requerendo ao final, a citação da executada por edital, incidência de multa 

e honorários advocatícios em 10%, bem como, o bloqueio de valores via 

BACENJUD (fls. 113/116).
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Contudo, insta ressaltar que o cumprimento de sentença é uma nova fase 

do processo, e em conformidade com o art. 513, § 2°, II, o devedor que 

não possuir procurador constituído nos autos deverá ser intimado por 

carta com aviso de recebimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 2°, II, 

CPC/2015, o réu que não tenha procurador constituído nos autos deverá 

ser intimado por carta com aviso de recebimento par cumprir 

voluntariamente a sentença, ainda que revel na fase de conhecimento. 

Mantida a decisão agravada que ordenou a intimação da ré antes de 

efetuar penhora e demais atos constritivos de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS-AI: 70076900752 RS, Relator Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018).”

Desta feita, indefiro o pedido.

Intime-se a executada por carta com aviso de recebimento, conforme 

decisão de fls. 110.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762509 Nr: 15039-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRK, LUCIANA ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.B.A.C. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA - CACAU SHOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO GUIMARAES 

AGUIRRE ZURCHER - OAB:119.135/SP, VIVIAN ROSSI MARQUES DA 

COSTA - OAB:OAB/ MT - 11813

 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.: 1161930 Nr: 36734-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 36734-82.2016.811.0041

Código 1161930

Vistos.

Verifico que às fls. 213, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

O exequente se manifestou às fls. 215/216 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$ 9.574,03 (nove mil quinhentos e setenta e quatro 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 à fl. 215. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803357 Nr: 9819-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 9819-98.2013.811.0041

Código 803357

Vistos.

Após análise dos autos, verifico que os documentos de fls. 231/233 são 

estranhos ao processo. Isso porque, o depósito judicial (fl. 232) refere-se 

ao Código 1127451.

Posto isto, desentranhem-se as fls. 231/233 e proceda a juntada no feito 

supramencionado.

 Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929611 Nr: 49078-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYANNE DE ARRUDA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos.

Deferido o requerimento de cumprimento de sentença e levada a efeito a 

intimada da parte executada, pugnou ela pelo chamamento do feito à 

ordem, sob a alegação de que teria interposto recurso de apelação contra 

a sentença proferida às fls. 85-87.

Compulsando detidamente os autos, foi possível constatar que, embora 

tenha comprovado a efetuação do preparo recursal (fls. 106-107), a guia 

de materialização de fl. 109 não corresponde ao protocolo n. 1284986 

constante do recibo de peticionamento pelo PEA - Portal Eletrônico do 

Advogado de fl. 108, mas sim ao protocolo n. 1284992 relativo aos 

documentos de representação processual acostados às fls. 89-96.

Vale salientar, o protocolo da interposição recursal foi feito em 23/2/2018, 

às 17:16:15, mas não há comprovação nos autos do pagamento da guia 

para a sua materialização, uma vez que o comprovante de pagamento de 

fl. 109 diz respeito ao protocolo pelo PEA na mesma data de 23/2/2018, às 

17:37:10, dos documentos carreados às fls. 89-96, tendo sido o primeiro 

protocolo possivelmente cancelado à mingua do recolhimento da sua 

respectiva guia de materialização.

Assim, não há que se falar em interposição recursal válida, de maneira a 

obstar o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 85-87 e o seu 

consequente cumprimento.

Não obstante a isso, o despacho de fl. 103 determinou a intimação da 
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parte executada somente para o cumprimento da obrigação pecuniária, 

deixando de mencionar a obrigação de fazer constante no título executivo 

judicial.

De outro norte, no que diz respeito à obrigação pecuniária, consta do 

protocolo não materializado, por falta de pagamento do valor da verba 

indenizatória devida, documento possivelmente comprobatório do seu 

cumprimento.

Desta feita, intime-se a parte executada para cumprir a obrigação de fazer 

e comprovar o cumprimento voluntário da obrigação pecuniária no seu 

tempo e modo, sob pena da incidência dos consectários previstos no 

artigo 523, § 1º, do NCPC.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898721 Nr: 28854-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA LAURA DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 15922, GUILHERME LIBERATTI - OAB:16.825 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZA 

PINTO - OAB:9297/MT

 Vistos.

Atendida a determinação (fl. 187), retifique-se na capa dos autos, bem 

como no sistema Apolo a representação processual do requerido.

Designo o dia 24.09.2018, às 11:30horas, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 03 da Central de Conciliação e Mediação 

localizada neste Fórum.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820976 Nr: 27193-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA RODRIGUES, COXIPÓ 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C 

LTDA - ME, FERNANDO SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, THATIANE ELISABETH CARDOSO 

NASCIMENTO - OAB:12.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18.242

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que o requerente manifestou o interesse 

na realização de audiência de conciliação para a tentativa de acordo (fl. 

133/134).

Nesse sentido, o art. 139, V do CPC estabelece a possibilidade do 

magistrado promover a autocomposição a qualquer tempo. Desta forma, 

designo o dia 24.09.2018 às 12h00, para audiência com a finalidade de 

tentar compor as partes, que será realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação e Mediação localizada neste Fórum.

Intime-se as partes através dos respectivos procuradores.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 854125 Nr: 56722-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO IGNACIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MOARES COELHO, ANA MARIA 

LOUZICH COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 (...) Desta feita, REJEITO os embargos de declaração com efeitos 

infringentes opostos por DIVINO MORAES COELHO e ANA MARIA 

LOUZICH.Da mesma forma, REJEITO os embargos de declaração opostos 

por APARECIDO IGNÁCIO DA COSTA.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078598 Nr: 604-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL SOUZA DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 604-93.2016.811.0041

Código 1078598

Vistos.

O exequente pugnou pelo chamamento do feito à ordem, alegando a 

desnecessidade da intimação pessoal da executada devido à revelia no 

processo de conhecimento (513, § 2°, IV, CPC). Arguiu que nos termos do 

art. 346, CPC, os prazos contra revel começam a contar a partir data da 

publicação de ato decisório em órgão oficial.

Requerendo ao final, a citação da executada por edital, incidência de multa 

e honorários advocatícios em 10%, bem como, o bloqueio de valores via 

BACENJUD (fls. 100/103).

Contudo, insta ressaltar que o cumprimento de sentença é uma nova fase 

do processo, e em conformidade com o art. 513, § 2°, II, o devedor que 

não possuir procurador constituído nos autos deverá ser intimado por 

carta com aviso de recebimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. Nos termos do art. 513, § 2°, II, 

CPC/2015, o réu que não tenha procurador constituído nos autos deverá 

ser intimado por carta com aviso de recebimento par cumprir 

voluntariamente a sentença, ainda que revel na fase de conhecimento. 

Mantida a decisão agravada que ordenou a intimação da ré antes de 

efetuar penhora e demais atos constritivos de bens. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS-AI: 70076900752 RS, Relator Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018).”

Desta feita, indefiro o pedido.

Intime-se a executada por carta com aviso de recebimento, conforme 

decisão de fls. 98.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 438704 Nr: 15999-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ TIRAPELLE, NAIR CANUTO TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES, NUTRISUL COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA, Jamim Benedito de Arruda, SANDRA MARA GIUSTTI 

DE ARRUDA, JAIME VALLER, MARIA LIDIA VALLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:8779-A/MT, MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - 

OAB:15309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13813

 Diante do exposto, acolho a manifestação do primeiro para declarar a 

impenhorabilidade dos valores constritos junto à CEF e determinar 

consequentemente a sua liberação (fl. 382).Expeça-se o competente 

alvará em favor do primeiro executado, CPF/MF n. 101.821.189-20, conta 

poupança 2083-6, operação 013, agência 3276, da Caixa Econômica 
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Federal.Quanto as demais questões aventadas pelo executado, tem-se 

que foi o autor da ação e nela sucumbiu, tratando-se este feito de um 

simples cumprimento de sentença, de maneira que deverá deduzi-las, 

querendo, na via judicial adequada.Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725439 Nr: 21166-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDES SANTIN, CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO, 

EDGAR DA SILVA RONDON, ONORINO SONALLO, CREUZA 

AUXILIADORA DE SOUZA DUARTE, WERNA HILDA MAYER, ADEMIR 

VIEIRA LOPES, DALTRO MOACIR VARGAS GINDRI, MARIA NECI MOREIRA 

DA ROCHA, VENANCIO DA GUIA BARBOSA, NAPOLEÃO PEREIRA 

GOMES, NEY MOREIRA DE SOUSA, OTMAR LAURO DERLAM, JOÃO 

MOREIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE VICENTE BEZERRA NETO, MARIA 

FERNANDI CATALÁ, ADEMIR NARCISO BERTUOL, YOLANDA TEIXEIRA 

BEZERRA, TERESINHA CÉSAR RESENDE WIMMER, MARIA TERESA 

PIMENTEL ABREU, ROBERTO DAL MOLIN, CATARINA FRANCIO, GIOVANI 

ALMEIDA GONÇALVES, JOÃO GABRIEL DA SILVA, LIDIA APARECIDA 

DOS SANTOS, DORIVAL MENDES DA ROCHA, ESPOLIO DE ANTONIO 

RODRIGUES PIMENTEL, ESPOLIO DE BASILIO MENEZES CATALA, 

ESPOLIO DE BENJAMIN RAIZER, ESPÓLIO DE ANACLETO PEREIRA DA 

SILVA, CLEONICE GOMES CHEIN, CLERICE GOMES DE JESUS, LAURA 

AMANDA F. GOMES, MARIA LÚCIA BRAGA, ESPÓLIO DE MILTON GENTIL 

JACOB, MARIA RODRIGUES JACOB, ESPOLIO DE VILEBALDO GOMES DE 

JESUS, VALDA FERREIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277/MT, MARCO ANTONIO MENDONÇA - OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n. 21166-02.2011.811.0041 Código 725439VistosTrata-se de 

pedido de restituição de prazo formulado pelo ATAIDES SANTIN E 

OUTROS (AS).O exequente informa que foi intimado para manifestar 

acerca dos cálculos acostados nos autos. Contudo, considerando que o 

prazo era comum, foi impedido de manusear os autos, eis que no primeiro 

momento os autos ficaram em carga com o advogado da parte 

executada.Extrai-se do Sistema Apolo que o advogado Mauro Paulo 

Galera retirou os autos em carga em 27.04.2018, e que a devolução só 

ocorreu em 11.06.2018.É o relatório. Decido.Analisando os autos, verifico 

que assisti razão aos causídicos da exequente, eis que as partes foram 

intimadas por meio da publicação n DJE nº 10242, de 23/04/2018, para se 

manifestarem sobre o cálculo de fls. 1534/1544, não conseguindo usufruir 

do prazo concedido, que era comum, tendo em vista que os autos se 

encontravam em carga com o Mauro Paulo Galera.O art. 223 do CPC assim 

estabelece:“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar 

ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração 

judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por 

justa causa.§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da 

parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.§ 2o 

Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo 

que lhe assinar.”Posto isto, nos termos do art. 223, §2° do CPC/15, DEFIRO 

o pedido de devolução de prazo de fls. 1.733 para a exequente, que 

deverá ser contado a partir da publicação da presente e/ou de sua ciência 

inequívoca.Após, intime-se a parte executada para regularizar sua 

representação processual.Observando-se nos autos às fls. 1.546, 

verifico que foi juntada no feito de maneira equivocada. Desta feita, 

determino o desentranhamento da petição de fls. 1.546 para que seja 

juntada no seu respectivo processo (n. 42159-66.2011.881.0041, código 

745049), procedendo a renumeração dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de julho de 2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100526 Nr: 10796-85.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR DA SILVA CAMARGO, JUCILENE 

PEDROZO DE BARROS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Frustrada da requerida Jucilene Pedroso de Barros Camargo, o requerente 

compareceu nos autos informando novo endereço, requerendo a 

citação/intimação por carta).

Desta feita, em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o 

dia 24.09.2018, às 12:30 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

Fórum.

Cite-se e intime-se a requerida JUCILENE PEDROZO DE BARROS 

CAMARGO, por carta, no novo endereço informado (fls. 132)

Intime-se o requerido ALCIR DA SILVA CAMARGO, no endereço informado 

(fls. 131), em que já foi devidamente citado, conforme certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls 81/82.

Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831604 Nr: 37254-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIRSON RODRIGUES BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA BEATRIZ PINTO DE 

MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 Código 831604

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. 610).

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, 12 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078061 Nr: 245-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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 no valor de R$ 2.999,65 (dois mil novecentos e noventa e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), conforme informações à fl. 182.Sem 

prejuízo, expeça-se alvará em favor da executada no valor de 176,73 

(cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), conforme dados 

bancários declinados à fl. 183.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.: 1160035 Nr: 35951-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI ROSA DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 35951-90.2016.811.0041

Código: 1160035

Vistos.

Remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo 

nos moldes da sentença de fls. 77/83, observando-se também o acórdão 

do TJMT e o depósito já realizado pela requerida (fl. 133 e 137).

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca 

do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, 

NCPC).

Decorrido prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1243456 Nr: 19171-41.2017.811.0041

 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: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO CEZAR DE ARAUJO, CARLOS CEZAR 

BERTONI, MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:123.072/RJ, EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:134474/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Frente a certidão de fl. 40, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

24.09.2018, às 08:00 horas, que será realizada na sala 04 da Central de 

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

Intime-se o requerente, bem como citem-se e intimem-se os requeridos, 

com as mesmas considerações da decisão de fl. 1025/1026.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030480 Nr: 36987-07.2015.811.0041

 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: CRISTIANO DE MAGALHAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 36987-07.2015.811.0041

Código 1030480

Vistos.

Verifica-se dos autos que a parte autora impugnou a nomeação do perito 

médico judicial requerendo a nomeação de outro profissional, ao 

argumento de que o perito nomeado não possui especialidade médica em 

ortopedia ou traumatologia (fls. 102/103).

 Pois bem. Sabe-se que o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público 

ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo 

pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o 

julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é 

ato discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer 

profissional de sua confiança.

 O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e 

eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, ex vi do 

disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil.

Portanto, descabida a pretensão de substituição do perito, até porque o 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello possui especialidade em Perícia Médica Judicial, 

além de outros cursos na área de perícia médica, assim INDEFIRO o pedido 

da parte autora e mantenho o perito nomeado.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

 Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055155 Nr: 48840-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n°48840-13.2015.811.0041

Código: 1055155

Vistos.

Intime-se a executada para efetuar o pagamento do saldo remanescente 

referente aos honorários advocatícios, conforme o Acórdão de fls. 

117/125, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento do valor 

incontroverso (fl. 128), conforme dados bancários declinados à fl. 131. 

Com relação à 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. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925978 Nr: 47112-68.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO CARMO 

FERREIRA - OAB:15769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente ação, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC, para: DECLARAR a inexistência do contrato de n. 

249351729, ao que concedo a tutela provisória de urgência requestada na 

petição inicial; CONDENAR o banco réu A RESTITUIR de forma dobrada os 

valores consignados em folha de pagamento ou descontados em conta 

corrente por força do contrato acima declarado inexistente, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS à autora no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês desde a data do primeiro evento danoso (30/8/2014 – fl. 

17).Condeno o banco réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com anotações e baixas de estilo, caso nada seja 

requerido no prazo subsequente de 10 (dez) dias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 116432 Nr: 5784-47.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Jorge de Anunciação, ESPOLIO DE 

NELSO UEMURA, MARIA HELENA DA SILVA UEMURA, PRISCILA JOSAINY 

APARECIDA PORTES GALVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

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

OAB:5652/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.: 332597 Nr: 3411-67.2008.811.0041

 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: SÉRGIO BIANCO, NEIDE PECORI BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIRA BULHÕES PERRUPATO, WALTER 

GARCIA PERRUPATO, JOSE CARLOS PAULINO GONÇALVES, ARLINDO 

WOBBTO, EDIFÍCIO ARMENTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT, 

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - OAB:8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381436 Nr: 17088-33.2009.811.0041

 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: JURENE MARIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA AETNA SEGUROS SAÚDE S/A, 

MARTHA SILVA ZAIDEM MAIA BRANDÃO, HÉLIO ANTUNES BRANDÃO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FÁBIO DE AQUINO 

PÓVOAS - OAB:5.819/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6000/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes requeridas serem 

intimadas na pessoa de seus advogados, para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentarem suas alegações finais. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018265-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

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

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018265-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DE TUTELA ajuizada por ELIAZAR TEIXEIRA BRITO em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, distribuída 

para este Juízo da 03ª Vara Cível. Não obstante, ressai do sistema PJE ter 

a parte autora refere ajuizado anteriormente a ação n. 

1003031-12.2017.8.11.0041, distribuída para a 08ª Vara Cível da Capital. É 

o breve relato. Decido. A respeito da situação, os artigos 286 e 288 do 

Novo Código de Processo Civil dispõem que: Art. 286. Serão distribuídas 

por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se 

relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. (...) 

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o 

erro ou compensará a falta de distribuição. Sobre o instituto da conexão, o 

artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. É importante lembrar que o objetivo do instituto da conexão 

é evitar decisões conflitantes, de modo que, havendo a possibilidade de 

serem proferias decisões contraditórias, a conexão deve ser reconhecida 

para que as questões sejam julgadas simultaneamente. Os apontamentos 

discutidos nas ações são oriundos da mesma relação de consumo 

decorrente do contrato de prestação de serviço de fornecimento de 

energia elétrica havido entre as partes referente à UC n. 6/1357205-2, 

sendo-lhes, portanto, comum a causa de pedir, qual seja, falha na medição 

do consumo de energia elétrica, além da possibilidade de risco de 

decisões conflitantes. Portanto, existem elementos suficientes para 

concluir que há conexão entre as ações, justificando-se a reunião dos 

seus respectivos processos. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO POR 
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FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONEXÃO. 

APELO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJRS, Apelação 

Cível n. 70000117697, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, j. 27/10/1999). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO 

DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MESMO OBJETO. CONEXÃO. JUÍZO 

PREVENTO. 1. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for 

comum o objeto ou a causa de pedir. 2. Considera-se prevento o juiz que 

despachou em primeiro lugar, conforme artigo 106 do Código de Processo 

Civil. (TJMG, Conflito de Competência n. 1.0000.11.047106-7/000, 16ª 

Câmara Cível, Relator Des. Wagner Wilson, j. 15/2/2012). Registre-se, 

ainda, que, para determinar a prevenção (NCPC, 58), deve ser aplicado o 

disposto no artigo 59 do NCPC que estabelece: Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. No caso, a ação em 

trâmite perante a 08ª Vara Cível da Capital foi obviamente distribuída antes 

da presente ação. Assim, verificada a existência de conexão entre as 

ações em comento, há que se reconhecer a causa de modificação da 

competência, na pior das hipóteses, por conta do risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos dos artigos 55, caput, 

§ 1º, e 55, § 3º, do NCPC. Desta feita, DETERMINO a remessa destes 

autos ao Juízo da 08ª Vara Cível da Capital, nos termos dos artigos 55, 

caput, §§ 1º e 3º, 58, 59, 286, incisos I e III, e 337, inciso VIII, do NCPC. 

Antes, porém, PROVIDENCIE a Secretaria deste Juízo o cancelamento da 

audiência de conciliação designada para 11/09/2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 01 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.
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MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018675-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO MENDES FRANCISCO, ELIZABETH MARIA ALVES FRANCISCO, 

ADELIA MENDES RAMALHO REQUERIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA PINTO Vistos. JOÃO MENDES FRANCISCO, ELIZABETH MARIA 

ALVES FRANCISCO E ADÉLIA MENDES RAMALHO ajuizaram a presente 

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA” em face de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO, 

pretendendo, liminarmente, a sua imissão na posse do imóvel objeto da 

matrícula n. 11.604 do 7º Serviço Notarial e Registral da Capital de que 

seriam proprietários. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte 

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

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido 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 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, ao passo que a própria parte 

autora notícia em sua petição inicial que a posse sobre o seu imóvel vem 

sendo exercida pela ré desde 2002, ou seja, há aproximadamente 12 

(doze) anos, tratando-se, portanto, de posse mais do que velha, o que 

inviabiliza num primeiro momento a sua imissão na posse do imóvel em 

questão, mediante o preenchimento apenas dos requisitos objetivos 

previstos no artigo 561 do NCPC. Do mesmo modo, não foi possível 

verificar o perigo de dano, necessário para a concessão de tutela 

provisória de urgência, uma vez que do simples processamento desta 

ação não ressai a potencialidade de lesão ao direito pretendido, seja ele 

material ou processual, acaso venha a ser reconhecido por ocasião da 

apreciação do mérito, mormente por limitar-se tão somente ao terreno cuja 

edificação nele existente foi realizada por terceiro. Nesse sentido, a 

jurisprudência dos tribunais pátrios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. 

BENS IMÓVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. 

REIVINDICATÓRIA. LIMINAR REINTEGRATÓRIA. INVIABILIDADE. As ações 

reivindicatórias e as possessórias de posse velha submetem-se ao 

procedimento comum ao qual não se aplicam as disposições das ações 

possessórias de rito especial. Nas possessórias de rito especial a liminar 

se condiciona aos requisitos objetivos do art. 927 enquanto nas ações de 

procedimento comum os pressupostos estão contidos no art. 273 do CPC. 

- Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que indeferiu 

o pedido liminar, mas por ausência de qualquer das hipóteses previstas 

nos inc. I e inc. II do art. 273 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70061693255, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/09/2014). 

(TJ-RS - AI: 70061693255 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de 

Julgamento: 27/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/09/2014). Assim, não preenchidos os 

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

comporta deferimento, eis que não evidenciado o perigo de dano ou o 

risco ao resulta útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 

e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 11/09/2018, às 10:30 horas, para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação 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 autora 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002060-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO CARDOSO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 45 de 476
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002060-90.2018.8.11.0041. AUTOR: HUGO 

LEONARDO CARDOSO GUIMARAES RÉU: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE 

AUTOGESTAO VEICULAR Vistos. Inicialmente, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de sigilo da petição de id 14144978 e do documento de id 

14144846, tão somente em relação a pessoas que não sejam sujeitos 

deste processo. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de suspensão deste 

feito com base nas alegações da parte ré, ao passo que, além de não 

caracterizarem nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do NCPC, 

as esferas cíveis e penais são independentes entre si, de maneira que a 

requerida deverá deduzir em sua contestação, no tempo e modo devidos, 

todas as matérias de defesa que entender serem pertinentes para tanto, 

sem prejuízo do aproveitamento superveniente, mediante empréstimo, de 

forma legal e regular, de provas produzidas em outros procedimentos, 

sejam eles administrativos, cíveis ou criminais. Por fim, anote a Secretaria 

deste Juízo no sistema PJE o substabelecimento com reservas de poderes 

de id 14145528. Ademais, aguarde-se o decurso de prazo para a parte ré 

apresentar a sua contestação. Em seguida, promovam-se o devido 

impulsionamento do feito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032425-64.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GRACE KELLEN DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GRACE KELLEN DE SANTANA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.07.2017, 

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. 10352203, 10352220, 10352275, 10352290 . 

Devidamente citada (id. 10405380 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11597432 ), 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. 12243520 . 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. 

11163523 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13185544 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13380626 . 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. 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, 
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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. 

10352290), 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. 11163523). 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 17.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11163523), 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 

SUPERIOR 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 
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11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO SUPERIOR 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 superiores 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 

SUPERIOR 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 (17.07.2017) 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, 13 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027902-09.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS PAULO NUNES DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCOS PAULO 

NUNES DA CONCEIÇÃO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 31.03.2017, 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. 

9757876, 9757916, 9757955, 9757971 . Devidamente citada (id. 9891460 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 11001364 ), 

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. 11458095 . 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. 10864430 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13137833 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13372740 . 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 
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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. Ademais a alegação arguida sobre 

o não pagamento do prêmio pela parte autora, não merece prosperar. Isto 

porque segundo entendimento de nossos Tribunais: “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)”. Nesse diapasão não assiste razão para o não pagamento da 

Referida indenização do Seguro DPVAT. 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. 

9757955), 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. 10864430). 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 31.03.2017, 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 
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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. 10864430), 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 

SUPERIOR 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 SUPERIOR 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 superiores 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 

SUPERIOR 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 (31.03.2017) 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, 13 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028705-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO (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:

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: 1028705-89.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO 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 31.03.2017, 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. 9883040, 

9883046, 9883055, 9883072, 9883088, 9883096, 9883103 . Devidamente 

citada (id. 9972133 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 11573932 ), 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. 12180897 . 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. 

11116239 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13107655 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13372703 . É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 
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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. 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. 

9883088), 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. 11116239). 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 03.07.2017, 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 
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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. 11116239), 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 

SUPERIOR DIREITO + JOELHO DIREITO + 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 MEMBRO SUPERIOR DIREITO 50% MÉDIA 2ª Lesão JOELHO DIREITO 

75% INTENSA 3ª Lesão ESTRUTURA CRANIO FACIAL 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. 1ª Lesão - Havendo perda de um dos membros superiores 

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. 2ª Lesão 

- Havendo perda de um dos joelhos 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, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. 3ª Lesão - 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, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 100% sobre 25%, 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: Lesão 1 - MEMBRO SUPERIOR 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 Lesão 2 - JOELHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Lesão 

3 – ESTRUTUTRA CRANIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 

Lesão 1 + Lesão 2 + Lesão 3 = R$ 10.631,25 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$ 10.631,25 (dez mil 

seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(03.07.2017) 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, 
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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, 13 de 

julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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: 1000144-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WIGNES RICARDO 

OLIVEIRA FERREIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 14.10.2017, 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. 

11279788, 11279790, 11279791, 11279794, 11279802, 11279799 . 

Devidamente citada (id. 11310756 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12011484 ), 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 não apresentou impugnação à contestação. 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. 12363297 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13359105 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13061195 . 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 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 
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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. 11279788), 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. 12363297). 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 14.10.2017, 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. 12363297), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 
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11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente 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. 1ª Lesão - 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: Lesão 

1 - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja 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 

(14.10.2017) 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032909-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ODEMILSON DA COSTA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ODEMILSON DA COSTA FERNANDES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.08.2017, 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. 10421633, 10421642, 10421658, 10421665, 

10421675, 10421685 . Devidamente citada (id. 10449594 ), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10945141 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora líder no polo passivo; II – 

Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV – Ausência de Laudo do IML; 

VI – Carência de Ação – Da Ausência do Boletim de Ocorrência. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 11679172 . 

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. 11159695 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13358433 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13262141 . 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, 
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DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. 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 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. 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 parte autora juntou aos autos Certidão de ocorrência do SAMU, 

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. Ademais verifica-se que nossos Tribunais já possuem o 

seguinte entendimento, quanto ao não pagamento do prêmio pela parte 

autora: “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)”. Nesse diapasão 

não assiste razão para o não pagamento da Referida indenização do 

Seguro DPVAT. 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 Certidão de Ocorrência SAMU (id. 10421658), 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 Certidão 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. 11159695). 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 
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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 17.08.2017, 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, 

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. 11159695), 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 + 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 2ª Lesão ESTRUTURA CRANIO 

FACIAL 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. 1ª Lesão - 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. 2ª Lesão 

- 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 
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reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 100% sobre 50%, perfazendo o total de 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Lesão 1 - MEMBRO 

INFERIOR DIRIETO: *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 Lesão 2 - ESTRUTURA 

CRANIO 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 Lesão 1 + Lesão 2 = R$ 

11.475,00 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$ 11.475,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(17.08.2017) 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, 13 de 

julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037148-29.2017.8.11.0041
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MARILIO RODRIGUES XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037148-29.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARILIO RODRIGUES XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ODEMILSON DA COSTA FERNANDES 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.10.2017, 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. 11065267, 11065281, 11065292, 11065314 

. Devidamente citada (id. 11083368 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12154933 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da 

Seguradora líder no polo passivo; II – Da Ausência de Comprovação de 

Entrega da Documentação; III – Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; IV – Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação id. 11679172 . 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. 

13000441 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13192197 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13354375 . 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 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. 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 
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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. 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. Ademais verifica-se que nossos 

Tribunais já possuem o seguinte entendimento, quanto ao não pagamento 

do prêmio pela parte autora: “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)”. Nesse diapasão 

não assiste razão para o não pagamento da Referida indenização do 

Seguro DPVAT. 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. 11065281), 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 Certidão 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. 11892444). 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 21.10.2017, 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 
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(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. 11892444), 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 (21.10.2017) 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, 13 de julho de 2018. 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000893-38.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DURCENY PASSOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DURCENY PASSOS SANTOS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.10.2017, 

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. 11065267, 11065281, 11065292, 11065314 . 

Devidamente citada (id. 11083368 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12154933 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da 

Seguradora líder no polo passivo; II – Da Ausência de Comprovação de 

Entrega da Documentação; III - Ausência de Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 13151432 . 

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. 12386811 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13260602 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13352232 . 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 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. 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. 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. 11399254), 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 Certidão 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. 12386811). 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 25.10.2017, 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 
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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. 12386811), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente 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, 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: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *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 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 
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correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(25.10.2017) 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, 13 de 

julho de 2018. Luiz Octavio 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 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que FERNANDO DA SILVA move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.05.2017, 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 

de ids. 9704068, 9704073, 9704071, 9704075 . Devidamente citada (id. 

9816576 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11109306 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II 

– Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio; III - Da 

Não Comprovação do Pedido Administrativo 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. 11679233 . 

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. 10864568 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13360269 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13381388 . 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 63 de 476



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 Ocorrência (id. 9704071), 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 Certidão 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. 10864568). 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 21.05.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10864568), 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 
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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 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 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, 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: MÃO 

DIREITA: *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 (21.05.2017) 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, 13 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037764-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELLE ARTICO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que DANIELLE ARTICO move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.10.2017, 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. 11158004, 11158016, 11158021, 11158027, 11158034 . 

Devidamente citada (id. 11201337 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 11975337 ), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da 

Seguradora Lider no Polo Passivo; II – Da Ausência de Comprovação de 

Entrega da Documentação; III - Da Ausência e 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. 12778824 . 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. 

12344359 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13239253 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13351741 . 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 – 
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AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. 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 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. 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. 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. 

11158021), 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 

Certidão 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. 12344359). 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 17.10.2017, 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 
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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. 12344359), 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): OMBRO 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 OMBRO 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 ombros 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: OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO 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 (17.10.2017) 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, 13 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029438-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SOARES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029438-55.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLOVIS SOARES DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLOVIS SOARES DE SANTANA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

24.04.2017, 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. 9987526, 9987541, 9987548, 9987555, 

9987566 . Devidamente citada (id. 10010963 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 10789544 ), 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. 11716960 . 

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. 11122075 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13203365 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13351568 . 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 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. 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 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. 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. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 
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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. 

9987555), 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 Certidão 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. 11122075). 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 24.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 11122075), 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 
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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 MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% INTENSA [...]” 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 mebros 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, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% 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: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (24.04.2017) 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, 13 de julho de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021133-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DO PRADO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS OAB - MT0007351A 

(ADVOGADO)

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA OAB - MT0017719A (ADVOGADO)

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1021133-82.2017.8.11.0041 AUTOR: DIRCE DO 

PRADO MARTINS RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Vistos etc. Trata-se de demanda promovida por DIRCE DO PRADO 

MARTINS em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 

As partes se compuseram amigavelmente (id. 13947946), requerendo a 

homologação do acordo entabulado nos autos e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (id. 13947946) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

após as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de julho 

de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032528-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA OAB - 067.351.358-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA 1032528-71.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

HENRIQUE RODRIGUES STRINGUETA REPRESENTANTE: FLAVIO 

HENRIQUE STRINGUETA RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Trata-se de 

demanda indenizatória proposta por JOAO HENRIQUE RODRIGUES 

STRINGUETA, através do seu representante legal FLAVIO HENRIQUE 

STRINGUETA em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A , devidamente 

qualificados nos autos. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi 

indeferido pelas razões expostas na decisão do id. 10987128, 

oportunidade em que foi determinada a intimação do autor para efetuar o 

recolhimento das custas , sob pena de cancelamento da distribuição. 

Intimada, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão (id. 11777488) 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, o autor 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., 13 de julho de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032882-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VITORIO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032882-96.2017.8.11.0041. AUTOR: JAIR 

VITORIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que JAIR VITORIO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 70 de 476



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. 

10419251, 10419262, 10419268, 10419274, 10419279, 10419295, 

10419308, 10420866, 10420902 . Devidamente citada (id. 10447888 ), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 11121789, 

11121803, 11121807, 11121815, 11121842, 11121824, 11122185, 

11122193, 11122197, 11122208 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante a 

Porto Seguro; III - Pedido Administrativo Prévio; IV – Principio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral; V – Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11678480 . 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. 11172683 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13351418 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13251460 . 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 

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, 
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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. 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. Ademais, não verifico diferença 

nas assinaturas prestadas pela parte autora, portanto descabida a 

pretensão. 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. 10419274), 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 Certidão 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. 11172683). 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 
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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. 11172683), 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): TORNOZELO 

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 TORNOZELO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” 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 tornozelos 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, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% 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: TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco 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, 13 de julho de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUAN DE OLIVEIRA MELO ZOUNAR (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005495-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MACORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029541-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1005501-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PREMIER COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - ME (AUTOR)

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCA, FRANCA & ALVES ADVOGADOS & ASSOCIADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rafael Costa Leite OAB - MT0006647A (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: 1025437-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DA SILVA SAMPAIO (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017852-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERREIRA DE MORAIS (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA VICTORIO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017098-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003378-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDNA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007723-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE AVILA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007201-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 74 de 476



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 11212 Nr: 11333-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALAIR CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO ALEXANDRE XAVIER, VALDEMIL 

DIAS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:OAB/MT 3.979, MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7.600/MT, Maria Leda Bicalho 

Cançado - OAB:6.803-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANT'ANA 

MALHEIROS - OAB:3269, MAURILIO DE SANTANA MALHEIROS - 

OAB:3269/MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação das partes, também por meio 

dos seus patronos constituídos, para que tomem ciência quanto a inclusão 

do imóvel penhorado às fls.366 na terceira temporada de leilões de 2018, 

a se realizar nos dias 09/10/2018 e 18/10/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Intime-se da parte requerida para que se manifeste a respeito da 

correspondência não recebida (fl. 697), no prazo de 10 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11212 Nr: 11333-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALAIR CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO ALEXANDRE XAVIER, VALDEMIL 

DIAS DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:OAB/MT 3.979, MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7.600/MT, Maria Leda Bicalho 

Cançado - OAB:6.803-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANT'ANA 

MALHEIROS - OAB:3269, MAURILIO DE SANTANA MALHEIROS - 

OAB:3269/MT

 Defiro o pedido de fls. 360/361.

Proceda-se à penhora e avaliação do bem penhorado, intimando-se a 

seguir a parte executada.

Expeça-se o necessário.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que apresente o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 834514 Nr: 39847-49.2013.811.0041

 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: CATARINA BENEDITA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, MARCILIO ALFREDO REBELATTO - 

OAB:49.276, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A, RAFAEL D'ALESSANDRO CALAF - OAB:17.161 OAB/DF, 

TEÍLA ROCHA NOGUEIRA - OAB:32.389 OAB/DF

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026985-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY MOREIRA SALAZAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGA SALVADORA DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 11286023 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: 1018994-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018994-26.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta 

por Aline Ribeiro dos Santos em face de KR Comércio de Automóveis 

Ltda., objetivando, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida 

a efetuar o pagamento da multa atrelada no veículo adquirido ao 

argumento que referida multa ocorreu antes da compra do automóvel, 

sendo, portanto, de responsabilidade da ré o pagamento e baixa. 

Corrobora, ainda, que as partes firmaram contrato de responsabilidade 

sobre multas contraídas antes da retirada do veículo do estabelecimento. 

A inicial veio acompanhada com documentos pessoais, contrato de 

compra e venda, extrato do veículo junto ao Detran, termo de ciência e 

responsabilidade sobre multas, documento do veículo, termo de garantia 

do veículo e documento de arrecadação. É o relatório. Decido. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC, o qual assim 

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 autora almeja a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, 

para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 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 de urgência pode ser concedida 
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liminarmente ou após justificação prévia. Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” 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. Negritei.) A autora efetuou a compra do veiculo Nissan 

March, placa NPN-2733, em 05 de junho de 2017, junto a ré, como se 

infere do contrato acostado no Id 13931868. O Termo de Ciência e 

Responsabilidade sobre Multas (Id 13931899) corrobora a narrativa dos 

fatos, que a vendedora, ora ré, é a única responsável pela quitação de 

eventual pendencia de multa com data anterior a de retirada do veículo. De 

acordo com o extrato do Detran (Id 13931884), a multa, no valor de R$ 

293,47, foi registrada em 16/05/2017, ou seja, antes da compra do veiculo 

pela autora, ocorrido em 05/06/2017. Deste modo, resta evidente o 

requisito da probabilidade do direito da autora, visto que a 

responsabilidade sobre multas ocorridas antes da venda recai sobre a ré. 

Além do mais, a multa se trata de uma infração de trânsito, a qual deve ser 

regularizada dentro do prazo estabelecido pelo órgão competente, sob 

pena de ser condicionada a retirada do licenciamento do veículo ao 

pagamento da multa, demonstrando, assim o perigo de dano, tendo em 

vista a previsibilidade da demora no deslinde do feito. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

à ré que efetue o pagamento da multa registrada sobre o veículo Nissan 

March, placa NPN-2733, no valor de R$ 293,47, bem como proceda a baixa 

da infração, no prazo de quinze dias. O pedido da alínea “b” será 

apreciado após o cumprimento da tutela deferida. Com advento do 

CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de 

conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou mediador. A par 

disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 02 de 

outubro de 2018 (02/10/2018) às 11:00 horas para a audiência de 

conciliação, 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 04 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 749116 Nr: 1140-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA IIJIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 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. 86, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901803 Nr: 31181-25.2014.811.0041

 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: MAURO CARVALHO JUNIOR, MONICA PADILHA 

BORBON NEVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU NEVES PEREIRA, ANETE ARAÚJO 

PEREIRA, ANGELA CRISTINA BAGRAL FARIA JORGE, RODRIGO MENOTTI, 

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, EUTÁLIO BICUDO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311.043

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938669 Nr: 53974-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ SANTANA DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Marcelo Yuji 

Yashiro, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 840447 Nr: 44822-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON MENDES FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

OAB:8.575/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, GISELLA PAULO SÉVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT, PRISCILA DAUDT S. RIBEIRO - OAB:14.667

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar os apelados/requeridos 

para oferecerem contrarrazões ao recurso de apelação Adesivo, 

protocolado tempestivamente, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814505 Nr: 20965-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BENEDITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20170-O/MT, DIVANIR MARCELO DI PIERI - OAB:5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 896420 Nr: 27318-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA, TEREZINHA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA, ESPÓLIO 

DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA, GUILHERME JULIO MULLER 

DE ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECODO DE SOUZA 

ALMEIDA. - OAB:12.937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15.127/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 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. 127, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716787 Nr: 10833-88.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE SOUZA ROSA

 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: REANTO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca do deposito do saldo remanescente de fls. 195/197, no 

prazo de 05 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132593 Nr: 24117-90.2016.811.0041

 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: MARIA ANTONIA BARBOSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

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

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24.233, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca do cumprimento da condenação realizado às fls. 

109/110, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842912 Nr: 46857-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILONE LUCIA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA APARECIDA DE MOURA, PAULO 

ROBERTO DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Paulo Zanin Fiorelli - 

OAB/MT 13.882 - OAB:, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 

14.370

 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 se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl. 154 no prazo de 15(quinze)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013467-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013467-93.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela 

antecipada proposta pelo Condominio Residencial Barcelona contra 

Companhia Ultragaz S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, relata o autor que em julho de 2013 firmou com a ré o contrato 

n°70597 para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com 

prazo de 36 meses. Sustenta que por insatisfação na prestação do 

serviço, em março de 2018 notificou a ré para que em 60 dias o contrato 

fosse suspenso, contudo, a ré informou que a rescisão do contrato 

geraria uma multa de R$12.956,40. Aduz que a multa cobrada pela ré é 

descabida, eis que cumpriu todos os termos do contrato entabulado, não 

havendo que se falar em multa por infração contratual. A par disso, 

postula a concessão da tutela de urgência para que a ré se abstenha de 

inserir seu nome nos órgão de proteção ao crédito referente ao débito 

aqui discutido, sob pena de aplicação de multa diária. Os autos vieram 

conclusos. O autor comprovou o recolhimento das custa judiciais (ID 

13314153) É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial requerida sob o 

ID 13314153. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC, 

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 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 
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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.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor comprova 

que notificou a ré conforme previsto em contrato, bem como diversas 

reclamações realizada pelos serviços prestado. Além disso 

aparentemente o prazo de “fidelidade” já expirou, eis que o contrato é 

datado de 2013 e sua “fidelidade” era de apenas 36 meses. Ademais, a 

jurisprudência autoriza o deferimento da liminar quando presentes os 

pressupostos e o objeto da ação é discutir as cláusulas do contrato 

entabulado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO – 

EXCLUSÃO DE NOME DO BANCO DE DADOS SERASA/SPC – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando em discussão a existência 

do débito em sua integralidade não se pode exigir da parte autora, ora 

agravante, a produção de prova negativa, merecendo amparo a sua 

pretensão, de ter seu nome excluído dos bancos de dados. (AI 

131450/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) O perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação 

impede o autor de realizar negócios a prazo, compras à crédito e tomar 

empréstimos bancários, lhe diminuindo o poder de compra. Posto isto, 

presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer momento, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

determino que a ré se abstenha de inserir o nome do autor nos órgão de 

restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN e etc) referente ao contrato 

aqui discutido, sob pena de aplicação de multa diária de R$400,00, limitada 

a 30 dias/multa. Intime-se a ré para cumprimento da liminar. No prazo de 

audiência de conciliação deverá a autora emendar a petição inicial 

informando o endereço eletrônico das partes, cumprimento o que 

determina o art. 319 do CPC/15. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, 

designo o dia 28/08/2018 às 08:30 horas para a audiência de conciliação, 

que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

intimando-se as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se 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 NCPC. 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 NCPC. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013467-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013467-93.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela 

antecipada proposta pelo Condominio Residencial Barcelona contra 

Companhia Ultragaz S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, relata o autor que em julho de 2013 firmou com a ré o contrato 

n°70597 para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com 

prazo de 36 meses. Sustenta que por insatisfação na prestação do 

serviço, em março de 2018 notificou a ré para que em 60 dias o contrato 

fosse suspenso, contudo, a ré informou que a rescisão do contrato 

geraria uma multa de R$12.956,40. Aduz que a multa cobrada pela ré é 

descabida, eis que cumpriu todos os termos do contrato entabulado, não 

havendo que se falar em multa por infração contratual. A par disso, 

postula a concessão da tutela de urgência para que a ré se abstenha de 

inserir seu nome nos órgão de proteção ao crédito referente ao débito 

aqui discutido, sob pena de aplicação de multa diária. Os autos vieram 

conclusos. O autor comprovou o recolhimento das custa judiciais (ID 

13314153) É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial requerida sob o 

ID 13314153. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC, 

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 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.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor comprova 

que notificou a ré conforme previsto em contrato, bem como diversas 

reclamações realizada pelos serviços prestado. Além disso 

aparentemente o prazo de “fidelidade” já expirou, eis que o contrato é 

datado de 2013 e sua “fidelidade” era de apenas 36 meses. Ademais, a 

jurisprudência autoriza o deferimento da liminar quando presentes os 

pressupostos e o objeto da ação é discutir as cláusulas do contrato 

entabulado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO – 

EXCLUSÃO DE NOME DO BANCO DE DADOS SERASA/SPC – 
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POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando em discussão a existência 

do débito em sua integralidade não se pode exigir da parte autora, ora 

agravante, a produção de prova negativa, merecendo amparo a sua 

pretensão, de ter seu nome excluído dos bancos de dados. (AI 

131450/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) O perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação 

impede o autor de realizar negócios a prazo, compras à crédito e tomar 

empréstimos bancários, lhe diminuindo o poder de compra. Posto isto, 

presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer momento, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

determino que a ré se abstenha de inserir o nome do autor nos órgão de 

restrição ao crédito (SPC/SERASA, BACEN e etc) referente ao contrato 

aqui discutido, sob pena de aplicação de multa diária de R$400,00, limitada 

a 30 dias/multa. Intime-se a ré para cumprimento da liminar. No prazo de 

audiência de conciliação deverá a autora emendar a petição inicial 

informando o endereço eletrônico das partes, cumprimento o que 

determina o art. 319 do CPC/15. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, 

designo o dia 28/08/2018 às 08:30 horas para a audiência de conciliação, 

que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

intimando-se as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se 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 NCPC. 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 NCPC. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008225-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cumprimento de preceito legal c/ pedido de tutela provisória de 

caráter inibitório c/c perdas e danos proposta por Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição - ECAD contra a Rádio Cultura de Cuiabá 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata o 

autor que é organizado pelas associações de titulares de direitos autorais, 

nos termos da Lei 9.610/98, para exercer prerrogativa exclusiva de 

arrecadar e distribuir em todo o território nacional, a receita auferida à 

título de direitos autorais, em decorrência da utilização pública por parte de 

diversos tipos de usuários de obras musicais, lítero-musicais e de 

fonogramas, o que é um direito constitucionalmente garantido. Defende 

que possui legitimidade para fixação do preço, que é feito com base no 

Regulamento de Arrecadação, o qual prevê as categorias de utilização 

das obras protegidas e a forma de cálculo da retribuição autoral. E que 

desde abril de 2016 a ré, enquanto emissora de Rádio FM, vem se 

utilizando habitual e continuadamente, de obras musicais, lítero-musicais e 

fonogramas, mediante execução/transmissão, radiodifusão de 

composições musicais, contudo, sem efetuar o pagamento das taxas pela 

execução destas. Diante disso, postula a concessão de tutela provisória 

de urgência para que seja determinado que a ré suspenda e/ou interrompa 

qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas 

enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução. A 

inicial veio acompanhada de diversos documentos. O autor emendou a 

inicial comprovando o recolhimento das custas judiciais. (ID 12465921) Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 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 

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.) O autor não demonstrou o periculum in mora, afinal, o fato 

gerador é de 2016, sendo que somente em 2018 acionou o judiciário para 

a solução do imbróglio. Ademais, a jurisprudência do TJMT firmou o 

entendimento que não cabe pedido liminar em ações de cobrança de 

direitos autorais pelo ECAD. Vejamos: AGRAVO - AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ECAD - AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.A matéria relacionada com os direitos autorais 

não é singela e demanda ampla discussão, pelo que não há que se deferir, 

de plano, a liminar.(AI 137808/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, 

Publicado no DJE 21/01/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO 

DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS - ECAD - ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS QUE POR SI NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO LIMINAR - 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a 

inexistência de prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da 

alegação, bem como a ausência de comprovação de fundado receio de 

dano irreparável, no tocante ao possível dano, impossível a concessão da 

tutela antecipada. “Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exigirem 

apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da 

transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra 

não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o disposto nos 

artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos para o 

deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo 

agravante na ação originária.” (Des. Guiomar Teodoro Borges).(TJ/MT - 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 103333/2011- Relator Des. Juracy 

Persiani - Data de Julgamento: 25-01-2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MEDIDA DE NATUREZA 

CAUTELAR - VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS - LEI Nº 

9.610/98 -DIREITOS AUTORAIS - ECAD – AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS 

DOS HONORÁRIOS DO ECAD - SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOSDA PROVIDÊNCIA CAUTELAR. Se a medida liminar é 

pautada no § 7º do artigo 273 do Código de Processo Civil, faz-se ‘mister’ 
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verificar a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais 

sejam, a plausibilidade do direito alegado e o perigo da demora, sendo 

descabida a liminar que visa à suspensão das divulgações musicais ante 

ao dano que poderá causar, não se podendo olvidar que o mero 

inconveniente da demora processual não significa fundado receio de 

dano.” (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 15259/2010, Capital, Relª. Desª. 

Maria Helena Gargaglione Povoas, j. em 11-5-2011). Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2018 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, 5 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014985-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO THOMAZ DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014985-21.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e pedido de 

antecipação de tutela proposta por Maurício Thomaz de Aquino em face de 

BMW Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, aduzindo, em 

síntese, que celebrou contrato de financiamento de três veículos com a ré, 

porém, em razão da grave situação financeira, não conseguiu adimplir 

suas obrigações e, visualizando a impossibilidade de dar continuidade aos 

contratos, entendeu por bem rescindir e devolver os bens. Narra que 

devolveu os veículos em fevereiro/2016 por meio de contrato intitulado de 

“Entrega amigável de veículo com alienação fiduciária”, ficando o credor 

fiduciário autorizado a proceder a venda extrajudicial dos bens a 

terceiros, pelo valor de mercado à época e afirma, que por consequência 

lógica, estaria extinto o contrato de financiamento, não sendo possível 

qualquer cobrança de parcelas vincendas a partir da assinatura do termo 

de entrega. Relata que foi surpreendido com a descoberta de que o seu 

nome foi negativado pela ré por um valor astronômico e, sem entender os 

motivos da negativação, notificou a ré solicitando esclarecimentos. 

Assevera que a ré reenviou os valores da venda e justificou o saldo 

devedor, sobre o qual questiona. Aduz que a ré não comprova o valor da 

venda; não demonstrou que o valor arrecadado com a alienação dos bens 

não superava o investimento realizado e que não houve amortização da 

dívida por pagamento antecipado com redução de juros. Assevera que por 

oportunidade da entrega dos veículos constavam somente duas parcelas 

vencidas de cada contrato. Porém, percebeu que na prestação de contas, 

quando da venda dos veículos, constou parcelas vencidas em atraso até 

a data da venda e não da rescisão do contrato. Afirma o equivoco da ré, 

devendo ser declarado inexistente o débito por ausência de pressuposto 

de legalidade. Requer o deferimento da tutela de urgência para a imediata 

exclusão do seu nome de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa 

diária. A inicial veio acompanhada com procuração, mensagens 

eletrônicas, termos de entrega de veículo com alienação fiduciária, laudo 

de vistorias, notificação, contra-notificação, extrato de débito e consulta 

do nome no Serasa. É o relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor é 

regulada pelo art. 294 do CPC, 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 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 CPC, 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 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

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., A “Entrega Amigável de Veículo com 

Alienação Fiduciária” prevê que o autor autoriza a ré a proceder a venda 

dos bens (item 2) e que, em havendo débito até a data da assinatura do 

referido termo, o preço alcançado com a venda deverá ser aplicado no 

pagamento da dívida e, existindo saldo em favor do autor, será devolvido 

ao mesmo, mediante prestação de contas. Se, entretanto, o valor da 

venda não for suficiente para pagar a dívida e as despesas, o Creditado, 

ora autor, continuará obrigado a pagar o débito em aberto (itens 3 e 4) (Id 

13452186). O autor notificou a ré solicitando a prestação de contas 

quanto aos veículos entregues (Id 13452488). E, em contra-notificação, a 

ré informou os valores pelo quais os veículos foram alienados, assim 

como as parcelas vencidas a época em que foi celebrada a entrega dos 

bens e, diante disso, realizada a compensação de valores, restando um 

saldo remanescente em nome do autor no valor de R$ 176.344,82 (Id 

13452472). Diante destas explanações, não está evidenciado, nesta fase 

sumária de cognição, a probabilidade do direito, pois não há prova da 

quitação do débito existente entre o autor e a ré, na forma acordada 

quando da entrega dos veículos. De igual forma, ausente o perigo da 

demora, visto que de acordo como a consulta ao Serasa (Id 13452213), o 

nome do autor se encontra negativado deste o mês de julho de 2017, ou 

seja, há aproximadamente um ano. Portanto e considerando que a tutela 

de urgência é medida excepcional, imperioso aguardar a formação do 

contraditório, a fim de que fique esclarecido se legal ou não a inclusão do 

nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito. Posto isto, ausentes os 

requisitos autorizadores, indefiro a tutela provisória de urgência. Designo 

o dia 17 de setembro de 2018, (17/09/2018) às 09:30 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se o autor 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 
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do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de junho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032078-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR FRANCISCO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

13 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: 1000899-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CANAVARROS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.10 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: 1035870-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE (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)

 

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. 

10 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: 1003684-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. R. D. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES DE ABREU OAB - 934.505.081-72 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006121-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO MARCIO MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 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: 1020825-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 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: 1018792-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018792-20.2016.8.11.0041. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ADALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Embora seja dever do advogado se habilitar no processo junto 

ao sistema PJE para receber futuras publicações, determino a modificação 

dos advogados do Requerente conforme informado na petição de id n. 

4670926 e da Requerida conforme informado na petição de id n. 

10379587, para que se evite futuras alegações de cerceamento de 

defesa. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015, restou 

estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por requerimento das partes 

determinar as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, 

bem como afastar as provas desnecessárias e estabelecer as 

necessárias por meio de decisão fundamentada (art. 370, caput e 
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parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desse modo, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as provas e o 

que pretendem comprovar, sem prejuízo da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide. Na oportunidade, as partes poderão manifestar o 

interesse na conciliação. Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário, após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010739-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ALEX DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 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: 1011215-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ANTONIA PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 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: 1006206-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 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: 1004600-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LENE TORRES SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 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: 1011319-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LUCAS MARQUES ORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017899-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DUARTE DOS REIS (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 os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005788-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. LARANJEIRA DOS SANTOS - EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para apresentar planilha 

de cálculo atualizada, nos termos da decisão de id. 13103417, no prazo de 

15 (quinze) dias. 4 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SANTANA MENDES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

5 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 
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RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004697-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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. 

5 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: 1022778-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON SOARES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT0018898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

5 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: 1006747-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CHAVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 5 

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: 1027277-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KUIMBERLY KAROLINE TURATI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

5 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: 1027122-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LARA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

5 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: 1003560-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 13 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: 1036777-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MODONO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002444-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 
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contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MENDES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001744-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS DEIMSON LUCAS DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGHOR ROBERTO GUIMARAES RODRIGUES (AUTOR)

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 9 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038568-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RAFAEL FACHINI (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 Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar a parte 

Requerida, para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia 

realizada na audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038644-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002558-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CANDIDA DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000566-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS SILVA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005775-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PEREZ OLIVIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ (RÉU)

 

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. 13 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: 1000777-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAMARGO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038597-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000689-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETIMAM DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001528-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX LUIS RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002365-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002190-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEXANDRE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.9 de julho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063998 Nr: 52707-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMOSINA PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, 

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334891 Nr: 5409-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 

56/2007 - CGJ, para intimar o autor, através de seu advogado, para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 836634 Nr: 41580-50.2013.811.0041

 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: ANA CLAUDIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EUGÊNIO FERNANDES - 

OAB:4282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar as partes acerca da audiência de oitiva da 

testemunha Márcio Bueno Felipe, designada para o dia 06/08/2018, às 14 

horas na 23ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 942262 Nr: 55927-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELDO ANDERSON DA SILVA PEREIRA, ROSA ANGELA 

PEDROSO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso Adesivo de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910361 Nr: 37106-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTANA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO TITO S. CADEMARTORI 

NETO - OAB:16.289-A, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - OAB:8345/MT, MEIRE 

CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, TALITA 

OLIVEIRA DE SANTANA - OAB:17719/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

335/344, no prazo de 15 (quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8019 Nr: 13187-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de intimar o executado 

acerca da penhora, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1053528 Nr: 48139-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ROMANA DOS REIS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1017312 Nr: 30729-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL SHOPPING PANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:19450/O, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT, GRASIELA 

ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico que a decisão de fls. 186 não foi publicada em nome do patrono 

substabelecido pela autora as fls. 182, assim procedo novamente a 

publicação para conhecimento deste: Vistos etc. Indefiro o pedido de 

desentranhamento do CD-ROOM acostado em fls. 176/179, como 

pretendido pelo Requerido às fl. 185/verso, pois entendo que contém 

documentos que devem servir de embasamento para a elucidação da lide.

Saliento que a Jurisprudência moderna, assim como a doutrina, tem 

admitido a flexibilização das normas previstas nos artigos 434 e 435 do 

Código de Processo Civil, desde que sejam observados os princípios do 

contraditório e ampla defesa, como na espécie.

Nesse sentido também tem sido o posicionamento adotado pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS – CONEXÃO – MESMAS PARTES E MESMAS CAUSAS DE PEDIR 

– JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – 

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 

ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 

É admissível a juntada de documentos após o momento processual 

oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da 

parte que a requereu. Não se revestindo de verossimilhança as alegações 

iniciais da parte autora, a distribuição do ônus probatório deve seguir a 

orientação dada pelo art. 373 do CPC/15. O ato ilícito deve restar 

devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil. (Ap 

22304/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Dando seguimento ao feito, defiro a produção de prova testemunhal 

pleiteada pelas partes (fls. 176/177 e fl. 180), assim como o depoimento 

pessoal destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 13 de março de 2019, às 15:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 4637-59.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE BRITO (LÍDER), WILSON ANTONIO 

FOGAÇA, JOÃO DA SILVA, COLEMAN NOGUEIRA CASTILHO, VALDIR 

SILVA DE ASSIS, ÂNGELLA MARIA SILVA, PAULINO MESSIAS CAMPOS, 

MARINETE DO AMARALL, INDE SANTANA SOUZA, CARLOS GARCIA DA 

SILVA, CLEUZA MARIA MASSIMO DA SILVA, VANDIR IZAIS DA SILVA, 

JAIR LUIZ DA SILVA, EDITE P. PRADO, JOSÉ GONÇALVES, DOMINGAS 

PEREIRA, DEVAIR D. LIMA, ELIO PEREIRA, LUIZ CLÁUDIO, SEBASTIÃO 

ALVES DA COSTA, EVA AUXILIADORA DA COSTA, ACELINO SILCA 

(NÃO ALFABETIZADO), ALEIXO CORREIA DA COSTA (NÃO 

ALFABETIZADO), DONIZETE BEZERRA, CLÁUDIO APARECIDO, MARIANO 

PEREIRA DA SILVA (NÃO ALFABETIZADO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimiro Amaral de Souza - 

OAB:MT/1578

 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.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

 Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943697 Nr: 56718-23.2014.811.0041

 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: DOMICIO CLEMENTE DE ALMEIDA

 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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 466146 Nr: 33471-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANEY LOPES AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO FORTUNATO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Júnior - OAB:7940, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que de acordo com a CNGC, art. 648, que dispõe: Se a parte 

desejar oferecer condução ao oficial de justiça (veículo, aeronave, 

embarcação etc.), propondo-se a custear as respectivas despesas 

(combustível, motorista etc.), formulará requerimento justificado ao Juiz do 

processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa 

forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da 

onerosidade do processo, manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) 

dias ou deposite a diligência para cumprimento do mandado no mesmo 

prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914067 Nr: 39559-67.2014.811.0041
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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: JUCIMAR FAVERO, JUCELIA JUREMA DE PAULA 

FÁVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 93579 Nr: 24558-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DO PARANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Certifico que não há penhora nestes autos, a penhora mencionada com a 

averbação R.5 foi realizada nos autos 6922/95, código 38971 e a R.6 pelo 

juízo da 8ª Vara Cível, razão que intimo o patrono do requerido para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Em nada requerendo, o feito 

retornará ao arquivo.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036063-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARIANO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014401-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 11h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003980-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR)

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004116-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011082-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO)

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 08h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008307-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007540-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007421-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE OLIVEIRA BORGES JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010608-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANDRO MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 09h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003987-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006664-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 10h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003965-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT0012239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 10h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003714-15.2018.8.11.0041

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)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037804-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 11h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001261-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011813-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 12h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007116-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038414-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA SOARES DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CAMPOS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 08h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002019-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

E. C. D. S. C. (REPRESENTADO)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002878-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

ANTONIO BARACAT RONDON OAB - MT22676/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 08/10/2018, às 10h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020814-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE COMUNICACAO VINTE E QUATRO DE AGOSTO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX FERNANDO PAVANELLO OAB - SP183919 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1020814-80.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Ação 

Monitória proposta em desfavor da Assembleia Legislativa do Estado-MT, 

matéria de competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Capital-MT. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o Provimento n.º 

04/2008-CM, determino a redistribuição do presente feito para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Públicas da Capital-MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020975-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA VIANA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº1020975-90.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

fundada em Contrato de Alienação Fiduciária, fundamentado no que 

dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, determino a redistribuição deste feito, para uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário da Capital-MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018577-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PIRES (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033590-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO LUIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020502-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUIA DA CRUZ (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010801-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 90 de 476



JOAO MARIA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022785-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA COSTA SIMAO (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006517-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008642-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MATHEUS SILVA LIMA (AUTOR)

ROSANIA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018359-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITO GOMES GUIMARAES (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)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013448-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON BORGES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Autora, para 

apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018932-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO PEREIRA (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)

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015021-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BERNEGOZZI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do Requerido para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762400 Nr: 14921-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

ZENIY DO NASCIMENTO MARTIMIANO - OAB:OAB/MT- 16.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, BIANCA AUXILIADORA 

S.T.MARQUETTI - OAB:11511, FÁBIO SALES VIEIRA - OAB:11.663/MT, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - OAB:142.452, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654 MG

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726625 Nr: 22441-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTF - ASSESSORIA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA 

TÉCNICA FINANC. SOCIED. CIVIL LTDA, MARIA DE LOURDES SIMÕES 

ARAÚJO PEREIRA, FERNANDO HENRIQUE SIMÕES ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL AGOSTINHO DE 

ALMEIDA - OAB:2223/MT, JOÃO ROBERTO GOMES - OAB:12.922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SEVILHA 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:295839/SP, JOSÉ ROBERTO CORTEZ 

- OAB:20.119, WANIRA COTES - OAB:102.198

 Certifico que, encaminho intimação dos exequente para, no prazo legal 

manifestarem nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1296632 Nr: 7375-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MACHADO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO ELIAS, 

LUCAS HENRIQUE FREITAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN XAVIER BARRETO - 

OAB:18.929/DF

 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.: 782882 Nr: 36558-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIG IMPORT ATACADISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CRISTINO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do exequente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 104/106 ou requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 406772 Nr: 37948-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA KEIKO MYAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO BIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida, para manifestar-se 

acerca da fl. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067971 Nr: 54502-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSITO SABINO REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 890263 Nr: 23379-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA - 

OAB:23.378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça de fl. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914399 Nr: 39775-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRADE CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA, 

DANILO DE LIMA RONDINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:16.372, ADRIANA KOZOFF - OAB:16.372/MT, THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerente) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

224/235.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337421 Nr: 8169-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO AMARAL, 

APARECIDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:9021-MT, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACIR PINTO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.585

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo Requerente MÁRCIO CORREA DE 

MORAES para CONDENAR o Requerido MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO 

AMARAL ao ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento 

dos débitos condominiais do imóvel no valor de R$ 4.954,85 (quatro mil, 

novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e para 

liquidação do contrato de financiamento no importe de R$ 1.946,11 (hum 

mil, novecentos e quarenta e seis reais e onze centavos), ambos 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do 

desembolso. CONDENO ainda o Requerido ao pagamento das parcelas 

remanescentes do acordo judicial firmado entre as partes no valor de R$ 

1.112,91 (hum mil cento e doze reais e noventa e um centavos), acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela. CONDENO por fim Requerido ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida 

no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1130463 Nr: 23198-04.2016.811.0041

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREA DEPOSITO E TRANSPORTES DE BENS 

LTDA, JOSÉ ALBERTO AGUIAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Mayor - 

OAB:117.650/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721225 Nr: 16720-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & LEPES RIBEIRO LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 722125

Vistos,

Dando prosseguimento à decisão prolatada as folhas 225, determino que 

se formalize nesta Execução de Sentença, a busca junto ao Banco Central 

do Brasil, via sistema Bacenjud, para penhora de valores na conta 

corrente existente em nome da executada, até o limite do débito 

exequendo.

 Sendo a busca Bacen negativa, formalize-se a pesquisa de veículos no 

Detran, via Renajud.

A solicitação de bloqueio no Bacenjud obteve resultado negativo, não 

tendo encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da 

parte executada, conforme extrato que segue anexado nos autos.

No Detran, a busca realizada também obteve resultado negativo, vez que 

o veículo encontrado cadastrado em nome da parte executada já consta 

com restrição registrada por outro Juízo, conforme relatório anexado nos 

autos.

Ante ao exposto, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 94796 Nr: 2331-78.2002.811.0041

 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): BEIRA RIO COM. E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, EDGAR WEYRICH, VALTER LUIS PALADIN, NAYDE MARTINS 

PALADIN, NILO LOTTICI JÚNIOR, MARIA CRISTINA DE ARAÚJO LOTTICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN ZAMBELLINI - 

OAB:19561/GO, NILSON DE OLIVEIRA BRAIT - OAB:11492/GO

 Processo Código nº 94796

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença onde a parte exequente apresenta 

nos autos a planilha atualizada do saldo remanescente, para 

prosseguimento da execução.

Dessa forma, determino que se formalize nova penhora eletrônica, com 

busca junto ao Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, para 

penhora de valores na conta corrente existente em nome da executada, 

até o limite do débito exequendo.

 Sendo a busca Bacen negativa, formalize-se a pesquisa de veículos no 

Detran, via Renajud.

A solicitação de bloqueio via Bacenjud, obteve resultado negativa, não 

tendo encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da 

parte executada, conforme extrato que segue anexado nos autos.

No Detran, a busca realizada via Renajud também obteve negativo, por 

inexistir veículos cadastrados em nome da parte executada, conforme 

relatório anexado nos autos.

Dessa forma, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 415764 Nr: 3804-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Processo Código nº 415764

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários sucumbenciais que a executada 

intimada deixou de pagar a condenação, conforme certidão de folhas 333, 

vindo à parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica para 

satisfação do valor exequendo.

Isto posto, defiro o pedido de penhora formulada pelo exequente as folhas 

329/331, determino que se proceda a ordem de bloqueio junto ao Banco 

Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em 

conta bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor 

exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até 

que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil. Em 

caso de ser a busca no Bacen negativa, proceda-se a busca no Detran 

para penhora de veículos pertencentes ao executado.

 As buscas eletrônicas realizadas em nome da parte executada obtiveram 

resultado negativo, vez que a solicitação de bloqueio via Bacenjud não 

encontrou valor disponível para penhora na conta bancária da parte 

executada, e no Detran, a busca realizada via Renajud também obteve 

resultado negativo por inexistir veículos cadastrado em nome da parte 

executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Assim, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para 

normal prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o 

artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a penhora de bens na sede da 

empresa executada, tantos quantos bastem para garantia do valor 

exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 234506 Nr: 23983-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Processo Código nº 234506

Vistos,

Dando prosseguimento à decisão prolatada as folhas 329, determino que 

se formalize nesta Execução de sentença, a busca junto ao Banco Central 

do Brasil, via sistema Bacenjud, para penhora de valores na conta 

corrente existente em nome da executada, até o limite do débito 

exequendo.

 Sendo a busca Bacen negativa, formalize-se a pesquisa de veículos no 

Detran, via Renajud.

A solicitação de bloqueio no Bacenjud foi negativa, não tendo encontrado 

valor disponível para penhora na conta bancária da parte executada, 

conforme extrato que segue anexado nos autos.

No Detran, os veículos cadastrados em nome da parte executada já 

constam com restrição registrada por outro Juízo, conforme relatório 

anexado nos autos.

Dessa forma, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 
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a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326363 Nr: 26017-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:10951, ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B/MT

 Processo Código nº 326363

Vistos,

Trata-se de execução de honorários (fls. 414), que a executada/autora 

intimada não se manifestou nos autos (fls. 423), tendo o exequente 

requerido a formalização de penhora eletrônica, para satisfação da 

condenação.

Isto posto, determino que se formalize nesta Execução de honorários, a 

busca junto ao Banco Central do Brasil, via sistema Bacenjud, para 

penhora de valores na conta corrente existente em nome da executada, 

até o limite do débito exequendo.

 Sendo a busca Bacen negativa, formalize-se a pesquisa de veículos no 

Detran, via Renajud.

A solicitação de bloqueio no Bacenjud foi negativa, não tendo encontrado 

valor disponível para penhora na conta bancária da parte executada, 

conforme extrato que segue anexado nos autos.

No Detran, os veículos cadastrados em nome da parte executada já 

constam com restrição registrada por este Juízo, conforme relatório 

anexado nos autos.

Dessa forma, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

fundamentado no que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino 

a penhora de bens na sede da empresa executada, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054034 Nr: 48355-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE VAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMÉTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 306265 Nr: 15810-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATTEL DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, 

BENEDITO NILO NASSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO SCHERKERKEVITZ - 

OAB:28.662.SP, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:200.777/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848135 Nr: 51552-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRÁS - IMPORT. EXPORT. E DISTRIB. DE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H-BUSTER DA AMAZÔNIA INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n. 848135

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fl. 

132/133, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de Junho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167939 Nr: 39245-53.2016.811.0041

 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: WENDER VALEJO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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.: 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

 Certifico que, procedo com a intimação da parte Autora, para, no prazo 

legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792898 Nr: 46982-49.2012.811.0041

 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: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Código: 792898

Vistos, etc.

Devidamente intimado dos termos da decisão de fls. 292, o requerente 

quedou-se inerte. E conforme asseverado no referido decisum, seu 

silêncio seria interpretado como desistência tácita relativa ao requerido 

José Carlos P. Moreira.

Com efeito, o referido requerido não chegou a ser citado, razão pela qual 

desnecessária a anuência dos demais ocupantes do polo passivo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII e §4º, do CPC, 

homologo a desistência operada, julgando extinta esta ação, sem 

resolução do mérito, em relação ao requerido JOSÉ CARLOS P. MOREIRA.

Sem honorários, por não ter havido angularização processual em relação 

ao requerido ora excluído da lide.

Transitada em julgado, proceda-se as anotações de praxe.

Em prosseguimento do feito, examinando o conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória.

Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e descobrimento da verdade.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

 P.I.C.

Cuiabá (MT), 13 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792904 Nr: 46988-56.2012.811.0041

 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: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Código: 792904 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as provas 

que pretendem produzir, o requerente pugnou pela produção de prova 

pericial (fls. 200/201), ao passo que as requeridas manifestaram seu 

desinteresse na produção de outras provas (fls. 202 e fls. 204).Decido.Do 

exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória. A prova pericial requestada pelo requerente se mostra inócua, 

uma vez que as partes não controvertem a respeito de a cártula ter ou 

não sido assinada por ele.Com efeito, o julgador é o destinatário final das 

provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio 

convencimento. Nesse sentido:“(...).Destarte, a prova documental 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinda da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção 

da prova pericial requerida.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me 

os autos conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 13 

de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793065 Nr: 47152-21.2012.811.0041

 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: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, TV RONDON - CANAL 05

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15191/MT, 

JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT, JORGE 

AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A, LUCA RIZZATTI 

MENDES - OAB:20974/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Código: 793065

Vistos, etc.

Em face do teor do ofício juntado as fls. 399, e ainda, considerando que o 

requerente constituiu advogado particular (fls. 297/298), não sendo mais 

representado pela Defensoria Pública Estadual, destituo o UNIJURIS, do 

encargo de curador especial e NOMEIO um dos Defensores Públicos que 

atuam perante esse Juízo para patrocinar a defesa da requerida LASER 

PAPELARIA.

Intime-se da nomeação, bem como para apresentação de defesa com 

brevidade, por se tratar de processo inserido na Meta2.

Após a apresentação de contestação, se apresentadas matérias de 

ordem preliminar ou novos documentos, ouça-se o requerente no prazo 

legal, do contrário, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792902 Nr: 46986-86.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Código: 792902Vistos, etc.A priori, desentranhe-se a petição de fls. 333, 

eis que estranha a estes autos.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, o requerente pugnou pela produção de 

prova pericial (fls.327/328). A seu turno, o requerido Santander 
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manifestou seu desinteresse na produção de outras provas (fls.326). 

Registro que a requerida Laser é revel (fls. 323).Decido.Do exame do 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. 

A prova pericial requestada pelo requerente se mostra inócua, uma vez 

que as partes não controvertem a respeito de a cártula ter ou não sido 

assinada por ele.Com efeito, o julgador é o destinatário final das provas e 

a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio 

convencimento. Nesse sentido:“(...).Destarte, a prova documental 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinda da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção 

da prova pericial requerida.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me 

os autos conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 13 

de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162281 Nr: 36863-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCENIR MORAES DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 (...)NOMEIO como Perito Judicial o Drº João Leopoldo Baçan, cadastrado 

junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, que poderá ser encontrado 

na Rua da Guarita s/n, Cond. Nova Várzea Grande, casa 327, CEP. 

78110-903 - Várzea Grande-MT, ou pelo Telefone nº 65 9601-1639, para 

realizar a perícia sob a fé de seu grau, com a apresentação de laudo no 

prazo de trinta (30) dias, após início dos trabalhos.Intimem-se as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e 

assistente técnico. Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar 

proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC.Após, em 

igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, deposite a requerida integralmente o valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50%(cinquenta por cento) 

no início dos trabalhos.O douto perito deverá agendar dia e hora para a 

realização da perícia, informando a secretaria deste Juízo para intimação 

das partes.Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as 

partes, no prazo de 10(dez) dias.Por fim DEFIRO a produção de prova 

documental requestada pela requerida. Oficie-se à FHE – Fundação 

Habitacional do Exército, no endereço indicado, para os fins descritos nos 

itens 2.1 a 2.3 de fls. 144. Oficie-se também ao Ministério do Exército 

Brasileiro, para o fim descrito no item 3.1 de fls. 144.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 13 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151441 Nr: 32333-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISMA NUNES DO NASCIMENTO, PAULO HERONCIO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR SÁVIO DAGA, CARLOS ALBERTO 

DAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 (...).NOMEIO um dos profissionais pertencentes à empresa MEDIAPE, 

especializada em perícias, com sede na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 

1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 3322-9858/98146-0888, 

independentemente de compromisso, sob a fé de seu grau, devendo 

apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos 

trabalhos.Intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, indicar o nome do profissional que atuará 

nos trabalhos periciais, bem como para apresentar proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC.Intimem-se as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e 

assistente técnico. Após, em igual prazo, digam as partes sobre a 

proposta honorária e, havendo concordância, depositem os Requeridos 

integralmente o valor dos honorários, ficando desde já, autorizado o 

expert a levantar 50%(cinquenta por cento) do valor no início dos 

trabalhos.O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da 

perícia, informando a secretaria deste Juízo para intimação das 

partes.Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 10(dez) dias.A necessidade de produção de prova oral e 

testemunhal será melhor avaliada após a realização da perícia.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 13 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1121023 Nr: 19259-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MIRANDA PITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Código: 1121023

 Vistos, etc.

Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória.

 Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção de prova oral requestada as fls. 127.

Por fim, entendo prejudicado o pedido de fls. 128/129, em face do teor da 

certidão de fls. 139.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098395 Nr: 9875-29.2016.811.0041

 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: WILMA KUNZE COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA - 

HOSPITAL SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Código: 1098395

 Vistos, etc.

Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, a Requerente silenciou a respeito e a Requerida 

pugnou pela produção de prova oral e testemunhal (fls. 176).

No entanto, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas requestadas, porquanto inútil e 

desnecessária, uma vez que a matéria versada nestes autos é de direito.

Consigno que a prejudicial de mérito (prescrição) suscitada pela Requerida 
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será apreciada por ocasião da prolação da sentença, como sói acontecer 

havendo julgamento antecipado.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1079892 Nr: 1458-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205

 Código: 1079892

 Vistos, etc.

Ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova oral e 

testemunhal (fls. 166/167 e fls. 174/175).

No entanto, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas requestadas, porquanto inútil e 

desnecessária, uma vez que a matéria versada nestes autos é de direito.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1087127 Nr: 4785-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDAF, HEYLLA RALINE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ESPECIALIZADO DE APRENDIZAGEM 

E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CEAPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEWRI REBESCHINI DE LIMA - 

OAB:15.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537

 Código: 1087127Vistos, etc.Do exame de todos os elementos dos autos, 

reconheço a existência de relação de consumo, fazendo-se incidente a 

legislação consumerista, admitindo a Requerente, parte hipossuficiente na 

relação, razão pela qual inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).Não 

foram arguidas matérias de ordem preliminar. Por fim, instadas as partes a 

apresentarem as provas que pretendem produzir, ambos os litigantes 

pretendem a produção de prova oral e testemunhal (fls. 213 e fls. 214).No 

entanto, à vista de todos os elementos coligidos aos autos, INDEFIRO a 

produção da prova oral e testemunhal pretendida por antever que o 

conjunto de provas colacionado aos autos é suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinda da questão, sendo desnecessária, in casu, a 

dilação probatória.Por fim, INDEFIRO o pedido de apresentação de imagens 

de câmaras de segurança interna pela requerida, porque o fato é 

incontroverso, eis que não questionada a sua não ocorrência pela 

requerida. Com efeito, o julgador é o destinatário final das provas e a ele 

cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. 

Nesse sentido:“(...).Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os 

autos conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de 

julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1007805 Nr: 26718-06.2015.811.0041

 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: MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRADESCO S/A, EXCLUSIVA 

PARK ADMINISTRAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Código: 1007805

 Vistos, etc.

Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, a Requerente pugnou pela produção de prova oral e 

testemunhal, bem como pela intimação do Banco Bradesco para 

apresentação das imagens do circuito interno de câmaras, com o registro 

do assalto. Os requeridos, por sua vez, silenciaram a respeito da dilação 

probatória, presumindo a pretensão pelo julgamento antecipado da lide (fls. 

199).

No entanto, do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que 

este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória.

 Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas oral e testemunhal requestadas, 

porquanto inútil e desnecessária, uma vez que a matéria versada nestes 

autos é de direito.

Por fim, INDEFIRO o pedido de apresentação de imagens de câmaras de 

segurança pelo requerido Bradesco, porque a ocorrência do assalto é 

fato incontroverso, eis que não questionada a sua ocorrência por 

quaisquer das requeridas.

Consigno que as matérias de ordem preliminar suscitadas serão 

apreciadas por ocasião da prolação da sentença, como sói acontecer 

havendo julgamento antecipado.

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1042249 Nr: 42604-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E 

EDITORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR LÚCIO RODRIGUES 

GOMIDE - OAB:OAB/MG 99.968

 (...)NOMEIO para a realização da perícia a empresa FORENSE LAB- 

Perícias e Consultoria, especialista em perícias técnicas judiciais, que pode 

ser localizada à Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº525, Ed. Helbor Dual Business 

Office & Corporate, sala 1405, Bairro Alvorada, nesta Capital. Telefone: 

(65) 98112-2338, Email: contato@forenselab.com, para realizar a perícia 

técnica determinada nestes autos, independente de compromisso, 

devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o 

início dos trabalhos.O requerente é beneficiário de Justiça Gratuita, razão 

pela qual os honorários do expert devem ser suportados pelo Estado de 

Mato Grosso. Após a apresentação do laudo pericial, será expedida em 

favor do perito, certidão com o valor dos honorários periciais que lhe 

serão devidos, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - itens 

2.18.11.1 e 2.18.11.2 da CNGC. Nesse contexto, com base na Resolução 

232/2016, arbitro os referidos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).INTIME-SE a empresa nomeada para dizer se aceita o encargo, em 

razão do quanto disposto neste decisum, bem como indicar o nome do 

profissional que realizará a perícia, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se 
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as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem 

impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do 

CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, 

querendo, apresentarem quesitos e assistente técnico. O douto perito 

deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a 

secretaria deste Juízo para intimação das partes.Apresentado o Laudo 

Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 10(dez) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de julho de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110255 Nr: 14774-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

ALVARO HENRIQUE BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, Rodrigo Puso Miranda - OAB:12.333

 Ante o exposto, INDEFIRO a pretendida denunciação.Por fim, instadas as 

partes a apresentarem as provas que pretendem produzir, a requerida 

pugnou pela produção de prova oral e testemunhal (fls.52/54), a Autora, a 

seu turno, pleiteia pelo julgamento antecipado da lide (fls. 57).INDEFIRO a 

produção da prova oral e testemunhal pretendida pela requerida por 

antever que o conjunto de provas colacionado aos autos é suficiente para 

uma perfeita compreensão e deslinda da questão, sendo desnecessária, 

in casu, a dilação probatória. Com efeito, o julgador é o destinatário final 

das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio 

convencimento. Nesse sentido:“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO 

POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 

CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. 

JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. INOCORRÊNCIA. 

PRELIMINAR REJEITADA. ASTREINTES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. (...) 2. Nos termos dos arts. 

130 e 131 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a 

necessidade ou não de sua realização (CPC, art. 125, II). Sendo 

desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam 

dos autos para formar a convicção do julgador, não há falar em 

cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. (...) 4. Apelação da ré 

parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada e não provida. 

Apelação do autor conhecida e provida.” (TJ-DF - APC: 20130110279919 

DF 0007861-14.2013.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/01/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 28/01/2015 . Pág.: 143).Após, o decurso do prazo recursal, 

voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 11 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 870523 Nr: 9975-52.2014.811.0041

 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: RENATO DE MORAES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTIN DE SOUZA, INDIANA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR PEREIRA VENERANDA - 

OAB:30.629 MG, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083/MT

 Código: 870523

 Vistos, etc.

Atento ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao 

saneamento e organização do processo.

A ilegitimidade passiva suscitada pela requerida INDIANA SEGUROS S/A 

será apreciada por ocasião da prolação da sentença.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo mais preliminares para análise, dou o processo por saneado.

Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, o 

Autor silenciou a respeito (fls. 173); a requerida Indiana pugnou pela 

expedição de ofício à Seguradora Lider, visando obter informações a 

respeito de eventual pagamento do Seguro DPVAT em decorrência do 

óbito da irmã do requerente (fls.171/172), e por fim, o requerido DIEGO 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 174);

 INDEFIRO a pretensão, eis que a obtenção da referida prova é 

perfeitamente possível à própria Seguradora, não necessitando 

movimentar o máquina judiciária para esse mister.

Outrossim, considerando que o juiz é o destinatário da prova e somente a 

ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (CPC, art. 

370), à vista probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória.

 Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 11de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146192 Nr: 30039-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A, ALLIANZ SEGUROS S.A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:20-949-A

 (...)O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, 

informando a secretaria deste Juízo para intimação das 

partes.Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 10(dez) dias.Por fim DEFIRO a produção de prova documental 

requestada pelas requeridas. Oficie-se à FHE – Fundação Habitacional do 

Exército, no endereço indicado, para os fins descritos nos itens 2.1 a 2.3 

de fls. 446. Oficie-se também ao Ministério do Exército Brasileiro, para o 

fim descrito no item 3.1 de fls. 446.INDEFIRO, desde logo, a produção de 

prova oral pleiteada pelas requeridas, porquanto inútil e desnecessária, 

uma vez que o objeto litigioso versa sobre questões essencialmente 

técnicas, razão pela qual a prova pericial acima determinada, mostra-se a 

única modalidade cabível, adequada e pertinente para o deslinde da ação 

e apuração dos fatos controvertidos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 

11 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 935899 Nr: 52538-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO, AIDIL GOMES FERREIRA 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, IVAN PIRES 

MODESTO, ANTONIA ALVES DAS NEVES, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA 

MODESTO, DARKLE FERREIRA MODESTO, SUE ELLEN FERREIRA 

MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Código: 935899

 Vistos, etc.

Em face do teor da manifestação de fls. 564, DESTITUO o perito nomeado 
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nestes autos, para em seu lugar nomear como perito do juízo, um dos 

profissionais vinculados a empresa MEDIAPE, especializada em perícias, 

com sede na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, 

Cuiabá-MT, telefone: (65) 3322-9858/98146-0888, independentemente de 

compromisso, sob a fé de seu grau, devendo apresentar o laudo pericial 

no prazo de 30(trinta) dias após o início dos trabalhos.

Intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) dias, 

dizer se aceita o encargo, indicar o nome do profissional da Engenharia 

que atuará nos trabalhos periciais, bem como para dizer se aceita o valor 

dos honorários já fixados na decisão de fls. 563, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Em caso positivo, cumpra-se integralmente a decisão supra referida. Do 

contrário, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110418 Nr: 14832-73.2016.811.0041

 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: RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR, FELIPE BORGES DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, FLÁVIO 

ENRIQUE DE OLIVEIRA, FERNANDO BORGES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT, ALEXSANDRA THAYS REGINA NAJEM - 

OAB:4697/RO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO SBROGGIO 

LACANNA - OAB:323.065-SP, MARCELO HENRIQUE ZANONI - 

OAB:63096, PAULO SERGIO PERSONA - OAB:135904

 Ante o exposto, considerando a irregularidade detectada e a concessão 

de prazo para a sua regularização pela parte interessada, não há como, 

nesse momento, fixar os pontos controvertidos e decidir acerca da dilação 

probatória.Assim, após o decurso do prazo antes fixado, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 09 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864762 Nr: 5436-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, AFASTO a alegação de nulidade de citação, bem como 

INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação aviado as 

fls. 89, eis que a demanda se trata de execução de título extrajudicial.No 

entanto, em face do comparecimento espontâneo do executado, 

restituo-lhe o prazo para apresentação de embargos à execução, a iniciar 

a partir da publicação desta decisão. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 

10 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334068 Nr: 4518-49.2008.811.0041

 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: POSTO CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET BRASIL - COMPANHIA BRASILEIRA 

DE MEIOS DE PAGAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Certifico que, o patrono da parte requerida não se encontrava 

devidamente cadastrado junto ao sistema Apolo, o que regularizei nesta 

data, desta forma, procedo nova intimação da parte requerida, para 

manifestar-se acerca do cálculo de fls. 817/820.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 304004 Nr: 14887-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA VICTOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9.707-A, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16539/GO, MARCIA 

DAMASIO MARTINS - OAB:OAB/GO 35.535, POLLYANA CRISTINA DA 

SILVA - OAB:OAB/GO 32476, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A/GO, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187/TO

 Código: 304004

Vistos, etc.

Infere-se dos autos que a executada foi intimada para pagamento da 

condenação via de seus advogados, bem como via de seu Administrador 

Judicial, já que está em recuperação judicial, todavia, quedou-se inerte.

Deste modo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias, apresentando o demonstrativo 

atualizado do débito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 10 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1166664 Nr: 38667-90.2016.811.0041

 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: RVH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACF, VPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 Código: 1166664 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, o requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide, alternativamente pela produção de prova testemunhal e 

documental (fls. 224/225), os requeridos, a seu turno, pleiteiam pela 

produção de prova oral e testemunhal (fls. 226).Decido.À vista da 

pretensão estampada na exordial, a prova documental requestada pelo 

Autor não se revela útil ao deslinde da causa, razão pela qual INDEFIRO a 

sua produção.Igualmente INDEFIRO a produção da prova oral e 

testemunhal pretendida pelos requeridos por antever que o conjunto 

probatório colacionado aos autos é suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinda da questão, sendo desnecessária, in casu, a 

dilação probatória. Com efeito, o julgador é o destinatário final das provas 

e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio 

convencimento. Nesse sentido:“(...).Após, o decurso do prazo recursal, 

voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 05 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1111567 Nr: 15345-41.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335279/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Código: 1111567

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 391/393, na qual 

o pleito de inversão do ônus da prova restou indeferido.

DECIDO.

Conforme alinhavado na decisão combatida e afirmado pela própria 

requerente na petição de fls. 395/397, a mesma se utilizava dos serviços 

da requerida como incremento de seu negócio, fato que por si só 

inviabiliza o reconhecimento da relação de consumo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a 

decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

INDEFIRO a produção de prova testemunhal pleiteada pela requerente, 

porquanto inútil e desnecessária, uma vez que a matéria versada nestes 

autos é de direito, aferível por meio de prova documental.

Após o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 88772 Nr: 1551-27.1991.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM, 

FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE MOURA MAMED E OUTROS, 

PAULO ROBERTO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Código: 88772

 Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 364, DESCONSTITUO a penhora de fls. 

264, a qual sequer chegou a ser averbada na matrícula do imóvel.

O presente feito se trata de execução de título judicial na forma de 

cumprimento de sentença, portanto, como não houve pagamento 

voluntário da condenação, são devidos a multa de 10%(dez por cento) e 

os honorários advocatícios em idêntico percentual, relativos a esta fase 

(CPC, art. 523,1º).

DEFIRO o pedido de expedição de certidão da dívida para registro de 

protesto, no Cartório competente, a ser providenciado pela exequente.

Oficie-se ao SERASA para inclusão do nome do executado, relativamente 

ao débito perseguido nesta execução.

Após, voltem-me os autos conclusos para pesquisas de bens de 

propriedade do executado via Bacenjud e Renajud.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1057032 Nr: 49581-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ferreira de Brito - 

OAB:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 (...)NOMEIO como Perito Judicial o Drº Reinaldo Prestes Neto, médico 

ortopedista, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o 

qual pode ser encontrado na Alameda Aripuanã, nº 88, Alphaville Cuiabá II, 

CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 

65 3051-2250 (consultório), ou 65 8117-0025, para realizar a perícia sob a 

fé de seu grau, com a apresentação de laudo no prazo de trinta (30) dias, 

após início dos trabalhos.Intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, 

bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente 

técnico. Intime-se o perito acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC.Após, em igual prazo, 

digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo concordância, 

depositem as Requeridas 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantá-los, no início 

dos trabalhos.Considerando que a parte Autora é beneficiária de Justiça 

Gratuita, a parte que lhe compete pagar relativa aos honorários da expert, 

deverá ser suportada pelo Estado, ou seja, após a apresentação do laudo 

pericial, será expedida em favor do perito, certidão com o valor faltante 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da CNGC. O douto perito 

deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a 

secretaria deste Juízo para intimação das partes.Apresentado o Laudo 

Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 10(dez) 

dias.Por fim DEFIRO a produção de prova documental requestada pelas 

requeridas. Oficie-se à FHE – Fundação Habitacional do Exército, no 

endereço indicado, para os fins descritos no item A e B de fls. 

297.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 06 de julho de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120345 Nr: 18930-04.2016.811.0041

 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: ANDERSON LOPES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 (...).Após, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, depositem as Requeridas 50% (cinquenta por 

cento) do valor dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a 

levantá-los, no início dos trabalhos.Considerando que a parte Autora é 

beneficiária de Justiça Gratuita, a parte que lhe compete pagar relativa aos 

honorários da expert, deverá ser suportada pelo Estado, ou seja, após a 

apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do perito, certidão 

com o valor faltante dos honorários periciais que lhes são devidos, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da 

CNGC. O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da 

perícia, informando a secretaria deste Juízo para intimação das 

partes.Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 10(dez) dias.Por fim DEFIRO a produção de prova documental 

requestada pelas requeridas. Oficie-se à FHE – Fundação Habitacional do 

Exército, no endereço indicado, para os fins descritos no item “a” a “d” de 

fls. 364.INDEFIRO, desde logo, a produção de prova oral pleiteada pela 

requerida MAPFRE, porquanto inútil e desnecessária, uma vez que o 

objeto litigioso versa sobre questões essencialmente técnicas, razão pela 

qual a prova pericial acima determinada, mostra-se a única modalidade 

cabível, adequada e pertinente para o deslinde da ação e apuração dos 

fatos controvertidos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 06 de julho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 338834 Nr: 9399-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CAMPANA PERES, MARCO ANTONIO 

ABIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODEVALDO SANTOS LIMA - 

OAB:5.097/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 95/108, contudo, reconheço de 

ofício, a litigância de má-fé do executado bem como a prática de ato 

atentatório à dignidade da Justiça.Em consequência, aplico ao executado 

CLAUDIO CAMPANA PERES a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução, por ato atentatório à dignidade da Justiça, 

revertida em favor do exequente (art. 774, parágrafo único, do CPC), bem 

como multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da execução, 

também revertida em favor do exequente (CPC, art. 81).Por fim, DEFIRO o 

pedido de fls. 158/159, para pesquisas de bens de propriedade dos 

executados, via convênios BACENJUD e RENAJUD.E de acordo com as 

pesquisas via Renajud inclusas, apenas o executado CLAUDIO tem um 

veículo em seu nome, contudo o referido bem já tem outras restrições 

judiciais em seu prontuário. Quanto ao resultado da pesquisa de ativos 

financeiros via Bacenjud, mantenha-se o processo em gabinete até que se 

processe a ordem de bloqueio expedida às Instituições Financeiras, 

conforme protocolo que segue em anexo, fazendo parte integrante desta 

decisão.Intime-se. Cumpra-seCuiabá, 10 de julho de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 338834 Nr: 9399-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CAMPANA PERES, MARCO ANTONIO 

ABIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODEVALDO SANTOS LIMA - 

OAB:5.097/MT

 Código: 338834

Vistos, etc.

Conforme resultados que seguem em anexo, as tentativas de penhora de 

ativos financeiros via BACENJUD, não resultaram frutíferas.

Deste modo, intime-se a exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117087 Nr: 17506-24.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP, LUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA, 

LUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, decreto a revelia da parte ré e com fulcro no artigo 

487, I CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR as partes Requeridas, T.O. P menor, impúbere, neste ato 

representado por sua genitora LUCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA, pagar 

a parte Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

neste ato representando pela síndica KEIZE KATIA DE MORAES a 

importância de R$ 3.745,11 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 

onze centavos) conforme planilha de fl.34, referente aos débitos dos 

meses 03/2015 a 04/2016, acrescidas de correção monetária (INPC) e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de 

cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento) sobre o débito das 

prestações vencidas, e honorários advocatícios de 20% sobre o valor das 

cotas condominiais devidas atualizadas, assim como as cotas 

condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, nos 

termos do art. 323 do Código de Processo Civil.Condeno ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de 

acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.Transitado em 

julgado intime-se a parte Autora para promover o cumprimento da 

sentença, observando os requisitos insculpidos no artigo 523 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Junho de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 443887 Nr: 19271-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DIAS DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n°. 443887.

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, à fl. 72, 

sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 30 de Maio de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020899-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ARAUJO ANDREATO (AUTOR)

LUIZ CARLOS MARTINS DA CUNHA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1020899-66.2018.8.11.0041 Vistos, Luiz Carlos Martins da 

Silva Junior e Juliana Araújo Andreato ajuizaram a presente Ação de 

Cobrança de Devolução de Valores Pagos C/C Nulidade de Cláusulas 

Contratuais em face de Plaenge Empreendimentos Ltda. No caso, 

verifica-se que os requerentes haviam ajuizado outra ação idêntica à 

presente demanda sob o nº 1024480-26.2017.8.11.0041, que foi julgada 

extinta, sem resolução do mérito pelo Juízo da 6ª Vara Cível desta 

Comarca, conforme declaram os requerentes na exordial. Dessa forma, a 

presente lide deveria ter sido distribuída ao Juízo da 6ª Vara Cível desta 

Comarca, por prevenção. Nesse sentido é o que estabelece o artigo 286 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 101 de 476



do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 286 - Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: I – quando se relacionarem, 

por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II – quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; (...)” – grifei. Diante do exposto, 

evidenciando que o Juízo da 6ª Vara Cível da Capital – MT é o competente 

para apreciar e julgar a presente ação Declaro a incompetência deste 

Juízo. Redistribua-se o presente feito ao Juízo da 6ª Vara Cível da Capital - 

MT, com as nossas homenagens, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se os requerentes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014114-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1014114-88.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13755076 ao Id.13755138, em que a parte Autora comprovou 

o recolhimento das custas processuais de distribuição da ação e 

esclareceu as incongruências apontadas no despacho do Id.13399082. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA aviada por DÉBORA GALDINA BATISTA DA SILVA 

em face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora residencial nº6/2176016-0 de titularidade da Autora, ou se 

for o caso restabeleça. Assevera a Requerente, em síntese, que no mês 

de abril/2018 recebeu uma fatura com valor exorbitante em relação a 

recuperação de consumo no importe de R$1.486,89 (um mil, quatrocentos 

e oitenta e seis reais com oitenta e nove centavos) com vencimento em 

30/06/2018. Assim, reputando indevida a recuperação de consumo, a 

Requerente pugna pela concessão da tutela de urgência: [...] 2) - Requer a 

TUTELA DE URGÊNCIA em razão da demonstração da verossimilhança 

das alegações autorais e do perigo de corte no fornecimento da energia 

elétrica, caso não pague os valores abusivos cobrados pela ré: a) - 

Determinar a ré que não interrompa o fornecimento de energia elétrica, 

tendo como causa o não pagamento da fatura de 04/2018, no valor de R$ 

1.486,89 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove 

centavos) emitida com valor abusivo e caso já tenha interrompido quando 

da decisão, seja determinado o reestabelecimento do fornecimento da 

energia elétrica, sob pena de multa diária a ser arbitrada pela V. 

Excelência. [...] (sic Id.13350482 pág.24). É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte não 

vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com 

o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da 

Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo 

simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia 

suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o defeito no aparelho 

medidor/fraude, e mais ainda, quanto à forma de apuração do valor da 

“recuperação do consumo”. Igualmente, em se tratando de débito 

decorrente de diferença de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou entendimento no sentido que o corte de energia em razão de 

suposta fraude no medidor apurado unilateralmente pela empresa 

concessionaria: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. 

ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. 

Agravo interno aviado contra decisão publicada em 17/08/2016, que, por 

sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência 

do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de ação ordinária, proposta pelo 

agravado em desfavor da Companhia Luz e Força Santa Cruz, 

objetivando, em síntese, a sua condenação ao pagamento dos danos por 

ele suportados, em dobro, em decorrência da indevida paralisação do 

fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de origem, em consonância 

com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão 

do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017) 

Entendimento seguido pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...) O 

Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, 

concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de 

energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O 

entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da 

ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais 

quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 

Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo 

sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 

295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal 

Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; 

AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido.”(AgInt no 

AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da 

mesma forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente, 

se autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de bem 

essencial/fundamental nos dias atuais. Demais disso, a Resolução 

nº414/2010 da ANEEL prevê a interrupção dos serviços imediatamente 

nas seguintes hipóteses: Art. 168. A distribuidora deve interromper o 

fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina 

que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de 

consumo. Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da 

notificação prevista no art. 173,ocorre pelo: I – não pagamento da fatura 

relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; 

II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – 

descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – 

inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou 

especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 

conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos 

causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha 

sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do 

serviço público de energia elétrica; Portanto no caso dos auto, a alegação 
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de inconsistência injustificada na recuperação de consumo realizada pela 

Requerida na unidade consumidora da Autora está estampada no 

Id.13350482 pág.3 e 5, que originou a recuperação de consumo da pág.6 

do citado documento (de fato elevado para uma unidade residencial – 

R$1.486,89), demonstram que, a priori, a perícia unilateral realizada pela 

empresa Requerida se enquadra na hipótese do artigo 168, autorizando o 

corte imediato do serviço. Ao passo que elevado valor da recuperação do 

consumo (R$1.486,89) e o obvio inadimplemento da Autora, dado ao 

questionamento do débito, bem como a falta de recuso financeiro para o 

pagamento da fatura, se enquadra na hipótese de inadimplência prevista 

na Resolução nº414/2010 da ANEEL. Destarte, o perigo do dano também 

esta caraterizado para o deferimento da medida preventiva, até que se 

discuta a legalidade da cobrança. Por oportuno, assinalo que esta decisão 

não faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de apresentação de 

elementos capazes de reformar a convicção do juízo, sendo portanto 

totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A se ABSTENHA de suspender, ou se for 

o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o 

fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora 6/2176016-0 da parte 

Autora DÉBORA GALDINA BATISTA DA SILVA, registrada no endereço 

residencial localizado na Avenida das Palmeiras, nº295, Terra Nova Rio 

Coxipó, nesta Capital, relativo ao débito sub judice (recuperação de 

consumo apresentada em 02/05/2018 com vencimento em 30/06/2018), 

sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de 

recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda. INTIMEM-SE as 

partes acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a 

parte Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Intimem-se Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007367-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS COELHO DO PRADO OAB - MT20888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº100736-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL do Id.12921088 ao Id.12921402, em que a parte Autora juntou 

recibos de despesas pessoais a fim de comprovar a condição de 

hipossuficiência, teceu posicionamento defensivo acerca da oportunidade 

de comprovar a inutilidade do veículo reputando suficientes as provas 

existentes nos autos. Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona 

a prestação da assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de 

insuficiência de recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser 

levando à dúvida quanto à condição financeira da parte, deve determinar 

que faça a prova constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, 

sobre o assunto é exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei 

nº 1.060/50, no tocante a comprovação da condição de miserabilidade 

exigida para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A nova 

regra processual assim estabelece: 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. [...] § 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. Daí por que 

incide, a meu ver, o regramento de que a parte precisa comprovar se o 

juiz assim o determina. Portanto, a mitigação a este direito pode ocorrer 

com a constatação de prova contrária à existência dos requisitos 

essenciais para a concessão do benefício, cabendo ao juiz analisar o 

caso em concreto. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, engajado neste Estado e, consequentemente por este juízo: 

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA 

CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, 

§ 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do 

CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração 

de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a 

concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de 

impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da 

falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação 

prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade 

da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial 

desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar 

de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de 

justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" 

(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial 

encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal 

de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente 

poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - SITUAÇÃO 

FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos 

apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal 

importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar 

com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a 

concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. 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 efetivamente a condição especial 

por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.“[...] 3. 

O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte 

contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 

831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) Embora a Constituição Federal tenha 

aparentemente inovado, afirmando que os necessitados que comprovarem 

o estado peculiar de pobreza fazem jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, vem se pacificando o entendimento de que o inciso 

LXXIV do artigo 5º recepcionou o artigo 4º, da Lei 1.060/50. Confiram-se, 

a propósito, os seguintes arestos: É predominante, na doutrina e na 

jurisprudência, o entendimento de que o Art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal de 1988, não revogou o Art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, pois não 

é com ele incompatível (Precedentes do STF e STJ). Portanto, não é de se 

exigir prova pré-constituída do estado de necessidade, como antigamente 

se exigia o "atestado de pobreza", bastando, para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, declaração nesse sentido, firmada pelo 

próprio interessado ou procurador bastante, a qual possui presunção de 

veracidade, na forma do Art. 1º, da Lei nº 7.115/83. 2. O juiz pode 

indeferir o pedido de justiça gratuita, se tiver razões para tanto (art. 5º, da 
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Lei nº 1.060/50), mas tais razões devem vir expostas no despacho de 

indeferimento, devendo estar também sedimentadas em elementos fáticos 

e probatórios dos autos, podendo ainda, em caso de dúvida, conceder um 

prazo ao requerente para que a alegada necessidade seja comprovada. 

No caso, isso não ocorreu. (20060111135234DVJ, Relator JESUÍNO 

RISSATO, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., julgado em 19/06/2007, DJ 03/07/2007). A despeito da 

garantia autonomia de jurisdição conferida ao Magistrado no caso 

concreto para fins de indeferimento do pedido de gratuidade também estar 

evidenciada antes da nova legislação acerca do tema, obedecendo aos 

preceitos constitucional de acesso a justiça, especialmente aos 

necessitados (hipossuficientes financeiramente), o Código de Processo 

Civil revogou expressamente o artigo 4º, da Lei nº1.060/50 (artigo 1.072, 

inciso III), estabelecendo no artigo 98 ao artigo 102, a nova roupagem para 

a concessão do benefício, com recepção parcial dos ditames da Lei 

nº1.060/50, apenas nas disposições compatíveis com o ordenamento 

processual de 2015. Seguindo essa linha de raciocínio, forçoso 

reconhecer que ao juiz é permitido deferir o benefício, quando dos autos 

não constar elementos indicativos de que a parte efetivamente necessite 

do benefício para conduzir à apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça ao seu direito, impondo-se não só a alegação de hipossuficiência, 

como também a real condição de miserabilidade que inviabilize o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação sem 

sacrificar o próprio sustento ou o de sua família. Insta elevar a 

preocupação do legislador com o equilíbrio dos direitos e garantias 

fundamentais impostos pela Constituição Federal (igualdade, acesso à 

justiça e gratuidade da justiça - artigo 5º, inciso I, XXXV e LXXIV), frente 

ao controle jurisdicional que garanta com plenitude eficiente a aplicação 

isonômica e justa desses princípios, de modo a evitar prejuízo, e/ou abuso 

do direito, aos jurisdicionados. Com efeito, a lei processual inovou no 

instituto da gratuidade da justiça, inserindo no ordenamento jurídico a 

possibilidade de, a depender do caso, ser concedido o benefício ao 

parcelamento das custas processuais ao beneficiário que demonstrar 

insuficiência de recursos para o custeios das despesas de distribuição da 

ação (artigo 98, §6º do CPC). Confira: § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Observa-se que, 

a paridade de tratamento no âmbito da administração pública, 

especialmente no Poder Judiciário, é garantida constitucional e 

infraconstitucional, notadamente no moderno e vigente Código de 

Processo Civil, elaborado com atenção especial voltada à igualdade, 

cooperação e pacificação social dos conflitos (artigo 1º ao 12 do CPC). 

Assim, tem-se que a declaração de pobreza, instruída com recibos de 

despesas pessoais transitórias e subjetivas, não tem força para, com 

exclusividade, levar ao deferimento da pretensão, sob pena de banalizar a 

garantia constitucional da igualdade/paridade, em detrimento de 

provimentos jurisdicionais sopesados em dois pesos e duas medias. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUERIMENTO 

NO CURSO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUIZ. 1. O 

entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça 

gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte 

de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família. 2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz de 

todo o contexto fático, descabe o reexame da matéria probatória pelo 

Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável 

interpretação à Lei nº 1.060/50. 3. O requerimento da assistência 

judiciária, quando já em curso o processo, deve-se dar em autos 

separados, apensados aos principais, formalidade não atendida na 

espécie, bastante, por si só, a ensejar o indeferimento do benefício. 

Precedentes. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 574346/SP, Rel. 

Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 14.02.2005) Destarte, compete ao 

juízo a análise do caso concreto e o livre convencimento motivado que 

separe o jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que 

alega estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) 

composto por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para 

suprir as necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, 

mas precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não 

tendo como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o 

segundo grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que 

possui renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, conforme pontuado no 

despacho do Id.12452623, o comprovante de renda anexado ao 

Id.12378119 não condiz com a hipossuficiência financeira exigida em lei, 

sendo oportunizado ao Autor carrear aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a alegada condição de miserabilidade. Entretanto, o 

Requerente não logrou êxito em roborar que o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da ação lhe afetarão a subsistência ou de sua 

família. Esclareço, por exemplo, que os comprovantes das despesas 

pessoais com a realização de concursos públicos, revelam compromissos 

financeiros transitórios que não subsidiam a afirmação de insuficiência 

financeira de caráter permanente, ao passo que o comprovante do 

Id.12921295, embora denominado “Comprovante de Pagamento Plano de 

Saúde Familiares”, isoladamente fragiliza a verossimilhança da alegação. 

Diante disso, considerando os fundamentos de análise do pedido de 

gratuidade da justiça, aliado às provas produzidas nos autos e a 

comprovada renda incompatível com a condição de hipossuficiência 

exigida em lei, entendo inviável a concessão da gratuidade da justiça ao 

Requerente. Pelas mesmas razões, não vislumbro probabilidade à 

exoneração parcial das custas processuais, ante a inexistência de prova 

da alegada condição da incapacidade financeira para suportar as custas 

de distribuição da ação neste momento, somado à adequação da lei 

processual no que tange a flexibilização/condições de recolhimento das 

custas de acesso ao Poder Judiciário. Sobressai das provas carreadas 

pelo Autor que, além de transitórios os compromissos financeiros 

apresentados como base para a instrução do pedido, se referem a 

negócios e despesas suportadas no decorrer deste ano, não indicando, 

conforme dito, o comprometimento da renda do Requerente em caráter 

permanente ou total. Por estas razões, o indeferimento do pedido de 

exoneração parcial das despesas processuais é o que se aplica. Importa 

grafar que pedidos de gratuidade/exoneração parcial constituem 

proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem 

sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse 

benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa se 

autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Recolhida as custas, por economia 

processual e celeridade da instrução, desde já, DETERMINO a parte 

Autora que, no mesmo prazo (15 dias) informe nos autos, qual a atual 

situação do acordo extrajudicial de que trata a documentação anexada ao 

Id.12921402. E com fulcro no princípio da cooperação, RENOVO a 

oportunidade de o Autor comprovar nos autos a inutilidade do veículo nos 

termos do despacho do Id.12452623, tendo em vistas que as próprias 

convicções do Requerente, e “juízo” subjetivo acerca da suficiência das 

provas existentes nos autos, isoladamente, ao meu ver, não subsidiam a 

verossimilhança necessária, para à concessão da tutela de urgência 

vindicada. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034733-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 104 de 476



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034733-73.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, KLEYSON NASCIMENTO DE 

ALMEIDA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 19/09/2017 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: 

10709554. A Requerida apresentou contestação no ID: 12178861 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 a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de documentos 

indispensáveis em relação ao veículo que sucedeu o acidente. 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: 11872626. 

Impugnação à contestação ID. 12181360. A parte Requerida (id. 

12775716), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (25%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. No tocante a 

aventada obrigatoriedade na apresentação da documentação do veículo 

para identificação da placa, 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. 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: 10709554) 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: 11872626. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11872626 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do punho direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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 
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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, KLEYSON NASCIMENTO DE ALMEIDA, a quantia de $ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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, 19/09/2017 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017094-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017094-42.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MAYKE DOS SANTOS AMORIM, 

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 

23/03/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 8212646. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 11963292 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. Alegou a 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: 11869379. A parte Requerida (id. 

12800519), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 
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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: 8212646) 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: 11869379. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11869379 dá 
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conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do punho esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, MAYKE DOS SANTOS AMORIM, a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020697-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020697-26.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, WEMERSON BATISTA 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 05/01/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 8700882. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11952590 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 11872541. A 

parte Requerida (id. 12792937), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). A 

parte Requerente (id. 13163621), deixou transcorrer in albis o prazo para 

impugnação e manifestação do laudo pericial. 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 
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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. 8700882) 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. 11872541. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11872541 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta e cinco por cento) da 

capacidade laborativa do punho direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 
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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, WEMERSON BATISTA 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, 05/01/2017 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034881-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL DE LARA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034881-84.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ABEL DE LARA PADILHA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 30/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 10727055. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11371571 arguindo em preliminar 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 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: 11873800. A parte Requerida (id. 

12725791), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (70%). A parte Requerente (id. 

13164482), deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação e 

manifestação do laudo pericial. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 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: 10727055) 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: 11873800. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11873800 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa da mão esquerda, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A, pagar ao Requerente, ABEL DE LARA PADILHA, 

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, 30/10/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000464-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° - 1000464-08.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 13284337 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 12119190 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 12119190 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13284337. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012319-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO MOISES NEVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n° - 1012319-81.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte 

Requerente ID. 14038923 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida ID. 13959113/13959117 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13959116 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14038923. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029034-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PAULO AMERCE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029034-04.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, HEITOR PAULO AMERCE 

GONÇALVES, 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 16/04/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

9927885. A Requerida apresentou contestação no ID: 11459655 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 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: 

11874486. A parte Requerida (id. 12877639), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). A parte Requerente (id. 13164703), deixou transcorrer in 

albis o prazo para impugnação e manifestação do laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 
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superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

9927885) 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: 

11874486. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11874486 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) da capacidade laborativa da mão esquerda, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, HEITOR PAULO AMERCE 

GONÇALVES, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 16/04/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029257-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA RODRIGUES AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029257-54.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, PALOMA RODRIGUES 

AMARANTE, 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 07/03/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado 

no ID: 9963607. A Requerida apresentou contestação no ID: 12074574, 

arguindo em preliminar a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim confeccionado 

por autoridade policial lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 11891060. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no id. 9963607, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de id. 11891060. 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). Pela mesma tabela, tem-se 

que em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco 

por cento), do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 
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Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11891060 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada com repercussão moderada, perda 

de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do tornozelo 

direito, o qual corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

máximo. Somados a repercussão moderada de 50% (cinquenta por cento) 

da perca da mobilidade do punho esquerdo, correspondente a 25% (vinte 

e cinco por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da 

indenização equivale a 50% de 25% do teto máximo (referente ao 

tornozelo direito), SOMADOS a 50% de 25% do teto máximo (referente ao 

punho esquerdo). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. 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 

a Requerente, PALOMA RODRIGUES AMARANTE, a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037534-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 

1037534-59.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, CLEUZA MARIA ZORTEA 

ARANA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 17/07/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência ID. 11127919. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12010015, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a carência da ação por já ter sido 

realizado o pagamento por via administrativa, e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, alegou sobre a improcedência do pedido inicial vez que já houve 

pagamento do seguro por via administrativa, Discorreu ainda quanto à 

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 apresentada no ID: 12501699. Laudo pericial 

corroborado no ID: 12344401. Os autos vieram conclusos para 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 - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ 

REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação 

dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o 

recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. 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. Em se tratando de pagamento de indenização 

de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na 

vigência da Lei nº 11.482/2007, 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. 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, a própria seguradora efetuou, em sede administrativa, o 

pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), de acordo com os documentos apresentado no ID: 

12010035. Igualmente, segundo 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 
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parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional de uma das 

mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% 

(setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Por sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no ID: 

12344401 dá conta de que a parte Autora apresenta grau de repercussão 

leve da referida lesão, com perca de 25% (vinte e cinco por cento) da 

capacidade laborativa da mão direita, a indenização deve corresponder a 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), existindo, portanto, uma diferença de R$ 1.417,50 (mil, 

quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Requerido PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente 

CLEUZA MARIA ZORTEA ARANA, a quantia de R$ 1.417,50 (mil, 

quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referentes à 

complementação da 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 a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 17/07/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034796-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034796-98.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, EDUARDO SANTANA DE 

SOUZA RODRIGUES, neste ato representado por sua genitora VALDINETE 

SANTANA DE SOUZA, devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO 

DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 01/07/2017 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: 

10716693. A Requerida apresentou contestação no ID: 12246859 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: 

11875233. Impugnação à contestação ID. 10899874. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 12899924), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 12705501), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

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: 10716693) 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: 11875233. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 11875233 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão intensa, perda de 75% (setenta por cento) da 

capacidade laborativa do ombro esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 
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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, EDUARDO SANTANA DE 

SOUZA RODRIGUES, neste ato representado por sua genitora VALDINETE 

SANTANA DE SOUZA a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 01/07/2017 (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: 1007266-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIANE LETICIA BEZERRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1007266-85.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029537-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MIGUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029537-25.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, VALÉRIA MIGUEL DA SILVA, 

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 15/02/2017 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 juntado no ID: 10004579. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 11395863, 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 inépcia da inicial ante a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu 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: 11894098. A parte Requerida (id. 

12878825), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica e o 

percentual estipulado na tabela da Lei. A parte Requerente (id. 13195226), 

deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação e manifestação do 

laudo pericial. 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. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 

10004579, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e 

o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 11894098. 

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 
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19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). 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: 11894098 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade laborativa do membro superior direito, o qual 

corresponde a 70% (setenta por cento) do teto máximo. Somados a 

repercussão intensa de 75% (setenta e cinco por cento) da perca da 

mobilidade do ombro esquerdo, correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização 

equivale a 50% de 70% do teto máximo (referente ao membro superior 

direito), SOMADOS a 75% de 25% do teto máximo (referente ao ombro 

esquerdo). Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis 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 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar a Requerente, VALÉRIA MIGUEL DA SILVA, a quantia de R$ 

7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis 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, 15/02/2017 

(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). Por fim, promova-se as alterações 

necessárias na autuação do feito a fim de regularizar os dados da parte 

Requerida para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022260-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DO SOCORRO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022260-55.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, MAYARA DO SOCORRO 

NASCIMENTO, 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 11/01/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

9064964. A Requerida apresentou contestação no ID: 11623616 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, a ausência de 

documento imprescindível para a demanda, 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 

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: 

11896114. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. 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, 
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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. 

9064964) 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. 

11896114. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11896114 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 ombro direito, a indenização 

deve corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, 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, MAYARA DO SOCORRO 

NASCIMENTO, 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, 11/01/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037348-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAPPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037348-36.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ELIANE DAPPER, devidamente 

qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 11/11/2016 

foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim 

de Ocorrência corroborado no ID: 11100302/11100310. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12248617, arguindo em preliminar, a 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a carência da ação por já ter sido 

realizado o pagamento por via administrativa. No mérito, alegou sobre a 

improcedência do pedido inicial vez que já houve pagamento do seguro 

por via administrativa, Discorreu ainda quanto à 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 corroborado no ID: 11898058. 

Impugnação à contestação ID. 12728781. No id. 12927898, a parte 

Requerida manifestou acerca da improcedência do pedido formulado pela 

parte Autora. Os autos vieram conclusos para 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 - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ 

REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação 

dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o 

recebimento da quantia restante, sendo absolutamente dispensável a 

desconstituição do termo de quitação ou a prova de existência de eventual 

vício de consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. Em se tratando de pagamento 

de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros 

ocorridos na vigência da Lei nº 11.482/2007, 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 
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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. 

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, a própria seguradora efetuou, em sede 

administrativa, o pagamento, em favor do autor, a importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), de acordo com os 

documentos apresentados no ID: 12248617. Igualmente, segundo 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”. Dessa forma resta somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. 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). Por sua vez, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos no ID: 11898058 dá conta de que a parte 

Autora apresenta grau de repercussão moderada, com perca de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro inferior direito, 

a indenização deve corresponder, a R$4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), inexistindo, portanto, qualquer diferença a ser 

perseguida pela autora. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

parte Requerente, ELIANE DAPPER, em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a 

parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser 

o autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031795-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DO NASCIMENTO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031795-08.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, CLAUDETE DO NASCIMENTO 

SILVA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 21/05/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 10272673. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12233849 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 11875537. A parte Requerida (id. 

12661351), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). A parte Requerente por sua 

vez, apresentou manifestação (id. 12646364) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Impugnação à 

contestação no id. 12320077. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 10272673) 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: 11875537. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11875537 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do ombro 
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esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/05/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037744-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANILSON TAVARES SANTA BRIGIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037744-13.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, SIVANILSON TAVARES SANTA 

BRIGIDA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 31/07/2017 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: 11155915. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12732296 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 12338794. Impugnação à contestação no 

id. 12789854. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 11155915) 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: 12338794. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

ombros o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 12338794 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do ombro 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

SIVANILSON TAVARES SANTA BRIGIDA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 
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citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 31/07/2017 (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: 1037360-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE PINHO (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037360-50.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, NILTON JOSÉ DE PINHO, 

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 

16/09/2017 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: 11101565. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12106423 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, além de defender que os fatos narrados não estão 

compatíveis com os documentos apresentados na inicial, a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro e a 

ausência de documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Defendeu, 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: 12344062. Impugnação à contestação id. 

12441977. A parte Requerida (id.12904198), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (70%). A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 1244045) 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 – INÉPCIA DA 

INICIAL – INCONGRUÊNCIA DOS FATOS APRESENTADOS Ao que se 

refere essa preliminar, defendeu o Requerido que os fatos narrados não 

decorrem logicamente da conclusão dos fatos, alegando que a data do 

sinistro apresentado pelo Requerente não esta coerente com os 

documentos apresentados. Entretanto, vislumbro a data expressa na 

exordial, como erro material, uma vez que não trará nenhum prejuízo ao 

processo em questão. Desta feita, não acolho a preliminar arguida em 

contestação. 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. 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: 11101565) 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: 12344062. 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 
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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: 12344062 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

NILTON JOSÉ DE PINHO a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 16/09/2017 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032073-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032073-09.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ADILSON MONTEIRO, 

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 

18/08/2017 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: 10303627. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 11228488 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim confeccionado por uma 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: 

11857160. A parte Requerida (id. 12590460), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação à contestação no id. 12637979. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 10303627) 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: 11857160. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um dos ombros o valor da indenização deve 
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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: 11857160 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 ombro esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ADILSON MONTEIRO, 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, 18/08/2017 

(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: 1037751-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON EDMAR NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037751-05.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, WILSON EDMAR NUNES 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 15/04/2017 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$ 

1.000,00 (mil reais) referentes às despesas com tratamento médico. 

Boletim de Ocorrência no ID. 11156186. Laudo pericial corroborado no ID: 

12341263. A Requerida apresentou contestação no ID: 12285728 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a inexistência 

de prova da invalidez, 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. 12547323. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de 

substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio, não é exigência a ser 

cumprida para o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização” (Súmula 257 do STJ). O seguro 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: 11156186) 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: 12341263. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual 

de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 12341263 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, perda 

de 25% (vinte e cinco por cento) da perca da mobilidade da mão direita, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor 

a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 
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entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que 

devido ao sinistro relatado, suportou gastos com despesas médico 

hospitalares - DAMS, na monta de R$ 1.000,00 (mil 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: 

11156184. 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$ 

1.000,00 (mil 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, WILSON EDMAR NUNES DA SILVA, a quantia de: A) - R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 15/04/2017 

(Súmula 580 STJ); B) R$ 1.000,00 (mil 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

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012091-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN ZORNITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO DOS SANTOS OAB - SP339125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS (RÉU)

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018849-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO RODOLPHO CUTOLO (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: 1005261-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEONICE DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027430-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUAYNNE LAURA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELZILENE ZIMERMANN CASSIANO OAB - SC44146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 13/08/18 às 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003419-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAENG-ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SALGADEIRA (RÉU)

YPENGE - PROJETOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS LTDA - EPP (RÉU)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 13/08/18 às10:00, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010900-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE DA CRUZ MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AUTOS Nº 1010900-26.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA CAROLINE DA 
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CRUZ MEIRA RÉU: JOSE ROBERTO CESARIO W Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora noticiou que o requerido desocupou 

o imóvel sem, contuldo, lhe entregar as chaves e o controle do portão. 

Pugna, portanto, pelo arrombamento do imóvel, mediante acompanhamento 

por Oficial de Justiça (Id. nº 13642418). Pois bem. INDEFIRO o pedido 

constante na petição de Id. nº 13642418, ante a ausência de interesse 

processual. Destarte, o contrato de locação é disciplinado pela Lei nº 

8.245/1991, a qual, em seu artigo 66, enuncia que “quando o imóvel for 

abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do 

imóvel”. Portanto, a interpretação vindicada pelo dispositivo é a que admite 

a imissão do locador na posse independentemente de ordem judicial, 

quando desocupado o imóvel pelo locatário. Ademais, anoto que estão 

contidas na própria sentença as ordens compulsórias pertinentes à 

efetivação do provimento jurisdicional, revelando, no caso, a necessidade 

de cabal cumprimento das medidas já determinadas na sentença (Id. nº 

12408047). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Julho de 2018. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013022-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG (RÉU)

MIKHAIL BARROS E FAVALESSA (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 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014204-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR OAB - MT0008342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (RÉU)

 

INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 14/08/18 às 11:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010314-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON AUGUSTO FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ OAB - MT8501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE 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 20/08/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015384-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015384-84.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para apresentar suas 

contrarrazões aos Embargos de Declaração. Cuiabá-MT, 13 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: 1012381-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEON SILVESTRE DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1012381-24.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para apresentar suas 

contrarrazões aos Embargos de Declaração. Cuiabá-MT, 13 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801986 Nr: 8434-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/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): Bruno D'Oliveira Marques

 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:

 Vistos.

A possibilidade de levar a protesto a decisão judicial transitada em julgado 

está prevista no art. 517, do Código de Processo Civil, sendo que, na 

forma do parágrafo 1º do dispositivo retro, para efetivação do protesto 

incumbe à parte exequente apresentar a certidão de inteiro teor da 

decisão.

Assim, independentemente de deferimento, a parte pode solicitar a 

certidão junto à Secretaria do Juízo e, após retirá-la, promover os atos 

necessários junto ao Cartório de Protesto competente.

De qualquer forma, uma vez realizado o pedido, expeça-se conforme 

requerido a certidão de dívida.
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 Diante da não localização de bens, SUSPENDO a presente execução pelo 

prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, §1º, do Código de Processo 

Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1139833 Nr: 27321-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, WANDERLEY FACHETI TORRES, PAULO RENATO SGOBI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUMIOR - OAB:10.953/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, LUCIMAR A KARASIAKI - OAB:6448/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JODERLISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR , 

OAB/MT nº 23223 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017452-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017452-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE REQUERIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA 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 Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017901-28.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017901-28.2018.8.11.0041. AUTOR: TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020524-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA CAROLINY SILVA CAMPOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CERTIFICO QUE EXPEDI O 

ALVARÁ ELETRÔNICO N.º 418692-3 /2018. CUIABÁ - MT, 13 de julho de 

2018. JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA GESTORA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1014369-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014369-46.2018.8.11.0041. AUTOR: PACE 

PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA RÉU: USINAS 

ITAMARATI S/A Vistos etc. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos com pedido de liminar, proposta por Pace Participação e 

Intermediação de Negócios Ltda. em face de Usinas Itamarati S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Em que pese ter sido denominada a 

presente demanda como Cautelar, ao se verificar detidamente os autos, 

observa-se que na petição inicial, não é fundamentado qualquer pedido 

liminar, sendo assim, recebo o presente feito como Exibição de 

Documentos, o qual possui rito próprio. A Ação de Exibição de 

Documentos busca elementos que possibilitem alcançar uma prova, tanto 

perante as partes integrantes da relação processual, como também diante 

de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa requisitada por 

uma das partes na relação processual e esta regulamentada pelo art. 396 

e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a parte autora individualizado o 

documento pretendido, CITE-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), sob pena de ser admitido como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial (art.400, I, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Junho de 2018. GILBERTO LOPES BUSSIKI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015368-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VIGANO PICCOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015368-96.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: GUSTAVO VIGANO 

PICCOLI Vistos etc. A parte autora comparece aos autos requerendo a 

desistência da presente ação, informando que a não tem mais interesse 

na demanda, pugnando pela homologação e extinção 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 
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feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017304-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017304-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: FRX 

COMERCIO DE VESTUARIO 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 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013096-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MATTIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO DINALO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013096-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MILTON MATTIOLLI REQUERIDO: IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA 

Vistos etc. DESIGNO audiência para a oitiva da testemunha objeto da 

presente deprecata, para o dia 22/08/ 2018, às 16horas. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do 

dia, da hora e do local da audiência designada, devendo obedecer ao 

disposto no § 1° do artigo 455 do CPC. Todavia, em se tratando a 

testemunha de uma das hipóteses previstas no § 4° do artigo 455 do CPC, 

a secretaria do juízo fará a intimação nesses moldes de forma 

excepcional. Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o da data 

da audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício. Caso seja 

certificado que a testemunha, objeto da deprecata, esteja em local incerto 

e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012828-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA PAULINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012828-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DIVINA PAULINA DE SOUZA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Indenização de Danos Materiais e Morais. Sem manifestação do réu. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado ao Juizado Especial 

Federal da Comarca de Cuiabá-MT e possui por fundamentação a Lei 

9.099/95. Há ainda pedido de citação da CEF, que por si só atrai a 

competência da justiça federal. Considerando que o juizado não é 

abarcado pelo sistema PJE e sim pelo PROJUDI, inviável a remessa do feito 

àquele juízo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, conforme art. 485 IV, do CPC, conforme fundamentação supra 

intimando-se a autora para providenciar a correta distribuição no Juizado 

Especial Federal, nos termos do endereçamento. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. Sem custas. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015842-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015842-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LEONARDO SILVA MENDES REQUERIDO: SPE BROOKFIELD CONTORNO 

LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011969-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011969-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUIZ RICARDO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 
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AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013096-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MATTIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO DINALO (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos, intimando a parte requerida, para 

que a parte intime a testemunha por ele arrolada para comparecer na 

audiência de oitiva da mesma no dia 22/08/2018, às 16 horas, que será 

realizado na 9ª Vara Cível, no Fórum da Comarca de Cuiabá. Maria Fêlix 

Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013419-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013419-37.2018.8.11.0041. AUTOR: SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: 

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP Vistos etc. Recebo 

o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 

11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 
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obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003100-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA (RÉU)

KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003100-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES RÉU: KARINA MICHELLE DE 

BARROS GUERRA, KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

de Aluguéis e Acessórios da Locação com Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES, em desfavor de 

KARINA MICHELE DE BARROS GUERRA e Fiadora: KAROLINE MICHELLE 

DE BARROS GUERRA devidamente qualificados nos autos. Insta 

consignar que a autora ajuizou ação de Despejo c/c Cobrança, em 

detrimento de ter celebrado com os promovidos um contrato de locação de 

imóvel para fins comerciais, tendo como objeto do contrato o imóvel 

localizado na Rua Senador Villas Boas, nº 226, Bairro Goiabeiras, CEP 

78045-000, Cuiabá-MT. Afere-se ainda da exordial que a parte ré deixou 

de efetuar os pagamentos dos acessórios da locação, bem como dos 

aluguéis desde 01/10/2017, ademais a demandante encaminhou a 

demandada notificação extrajudicial para quitação dos débitos pendentes, 

contudo a tentativa de resolução extrajudicial do conflito restou infrutífera. 

Por meio do petitório e documentos de Ids 13070896 e 13070996, a autora 

noticiou que o imóvel objeto do litigio encontra-se abandonado e trancado, 

tendo a ré desocupado voluntariamente o imóvel, contudo não adimpliu 

com as obrigações em atraso. Sendo assim, diante do exposto se perdeu 

o objeto da ação de despejo. Nos termos do art. 62, I da Lei 8245/91, 

subsiste o interesse na cobrança, devendo, portanto, a ação ser 

convertida em Ação de Cobrança, pelo procedimento comum, nos termos 

do art. 318 do CPC. Pelo exposto, determino: EXPEÇA-SE competente 

mandado de constatação para que seja verificado se o imóvel encontra-se 

desocupado, constatada a desocupação, proceda-se a imissão da autora 

na posse do imóvel. ALTERE-SE a capa dos autos, no sentido de fazer 

constar que a presente ação é de cobrança, e que seguirá pelo 

procedimento comum. No mais, nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2018 às 12h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003100-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA (RÉU)

KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003100-10.2018.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCA 

EMILIA SANTANA NUNES RÉU: KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, 

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar nos 

autos comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

possibilitar a expedição do mandado de constatação. Cuiabá - MT, 13 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: 1011998-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011998-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDIELSO BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 
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necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012044-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012044-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAMIRO PEREIRA DA SILVA RÉU: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 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 os 

autores possuem veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OBK5009 MT FORD/ECOSPORT FSL 1.6 2012 2013 

RAMIRO PEREIRA DA SILVA Sim ui-button ui-button MST7090 MT VW/GOL 

16V 1999 2000 RAMIRO PEREIRA DA SILVA Não ui-button ui-button No 

mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 
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PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012140-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SIMONE DA CRUZ LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012140-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON DE ALMEIDA RÉU: SIMONE DA CRUZ LOPES, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores possuem veículos 

próprios. Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações QBF8988 MT YAMAHA/FAZER250 

BLUEFLEX 2014 2015 ANDERSON DE ALMEIDA Sim ui-button ui-button 

OPJ6286 MT VW/GOL 1.0 GIV 2013 2013 ANDERSON DE ALMEIDA Sim 

ui-button ui-button NJK0362 MT HONDA/CG 150 FAN ESI 2011 2011 

ANDERSON DE ALMEIDA Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012288-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DE CAMPOS FERREIRA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012288-27.2018.8.11.0041. AUTOR: CELMA 

DE CAMPOS FERREIRA CORREA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 128 de 476



e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012294-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TANNUS FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012294-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALESSANDRO TANNUS FONSECA RÉU: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA 

LTDA, ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 
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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 não possui declaração de 

hipossuficiência e, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou 

verificado que o autor possui veículos próprios, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBC6050 MT TOYOTA/COROLLA GLI UPPER 2017 2018 ALESSANDRO 

TANNUS FONSECA Sim ui-button ui-button BSU6971 MG VW/BRASILIA 

1979 1979 ALESSANDRO TANNUS FONSECA Não Ademais, o 

demandante sequer juntou a declaração de hipossuficiência, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. 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. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012386-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DORTA BALESTRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012386-12.2018.8.11.0041. AUTOR: MARLI 

DORTA BALESTRE RÉU: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

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 os autores possuem veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBG3926 MT HONDA/PCX 150 2014 2014 MARLI DORTA BALESTRE Não 

ui-button ui-button CFS1163 MT I/VW GOLF GLX 1996 1996 MARLI DORTA 

BALESTRE Não ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014366-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

VANESSA DA SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014366-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA REQUERIDO: MARCELINO CANDIDO 

RIBEIRO, VANESSA DA SILVA DE SOUZA 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 os autores possuem veículos 

próprios. Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QCX9831 MT HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2018 2018 CAROLINE 

MEDEIROS DE SOUZA Não ui-button ui-button No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014440-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVINIA CARVALHO LARICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014440-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAVINIA CARVALHO LARICA RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015107-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LUCAS DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015107-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NIVALDO LUCAS DE ALENCAR RÉU: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

CUIABA I - SPE LTDA. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 
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que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020896-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020896-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

DO CARMO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de 

seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo 

perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no local 

designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas vezes 

consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando falta de 

interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. 

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO 

AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – 

POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 

16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 
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regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013618-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENICE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE NETO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM OAB - MS17457 (ADVOGADO)

RODRIGO GARCIA FERREIRA DA CUNHA OAB - MS18067 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO GUILHERME DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILNEI GONCALO JESUS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013618-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE NETO LOPES, ALENICE ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDVALDO 

GUILHERME DA ROSA Vistos etc. DESIGNO audiência para a oitiva da 

testemunha objeto da presente deprecata, para o dia 22/08/ 2018, às 

16:30horas. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada, 

devendo obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC. Todavia, em 

se tratando a testemunha de uma das hipóteses previstas no § 4° do 

artigo 455 do CPC, a secretaria do juízo fará a intimação nesses moldes de 

forma excepcional. Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o 

da data da audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício. Caso 

seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, esteja em local 

incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante, 

com as cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013618-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENICE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE NETO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM OAB - MS17457 (ADVOGADO)

RODRIGO GARCIA FERREIRA DA CUNHA OAB - MS18067 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO GUILHERME DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SILNEI GONCALO JESUS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos, intimando ambas as partes, 

tendo em vista que o processo não se encontra munido de qual parte é a 

referida testemunha , para que a parte intime a testemunha por ele 

arrolada para comparecer na audiência de oitiva da mesma no dia 

22/08/2018, às 16:30horas, que será realizada na 9ª Vara Cível, no Fórum 

da Comarca de Cuiabá. Maria Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012600-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA FORTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012600-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO FERREIRA FORTE - ME RÉU: CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que o presente feito foi remetido a esta 

vara por ter sido reconhecida a continência com o processo n° 

1012048-38.2018.811.0041. Assim, determino que esta demanda seja 

apensada aos autos retromencionados. Ademais, considerando que até a 

presente data a parte requerida não foi devidamente citada, nos termos do 

atual Código de Processo Civil, Redesigno audiência de conciliação para o 

dia 25/09/2018 às 12h30min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. No mais, 

cumpra-se integralmente o decisório retro. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020772-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020772-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA HELENA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001950-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO FLORENCIO MATTEUSSI (AUTOR)

LENO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

AURINO VITORINO DA SILVA (AUTOR)

SEBASTIANA QUEIROZ FERREIRA (AUTOR)
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ALCIONE QUEIROZ FERREIRA (AUTOR)

NILSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

CARLOS MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

VANDERLEI DE SOUZA (AUTOR)

KATIA CILENE LEITE DA SILVA (AUTOR)

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

HELEN CRISTIANE FERREIRA PERDIGAO (AUTOR)

WALGRAN LELIS PERDIGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001950-91.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEI DE SOUZA, KATIA CILENE LEITE DA SILVA, MARIA DE 

FATIMA OLIVEIRA FERREIRA, CARLOS MARIA DE ARRUDA, NILSON 

PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIANA QUEIROZ FERREIRA, ALCIONE 

QUEIROZ FERREIRA, AURINO VITORINO DA SILVA, SILVANA CONCEICAO 

FLORENCIO MATTEUSSI, LENO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS, 

HELEN CRISTIANE FERREIRA PERDIGAO, WALGRAN LELIS PERDIGAO 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. SILVANA CONCEIÇÃO 

FLORENCIO MATTEUSSI E OUTROS interpuseram embargos de declaração 

em face da decisão de id. 11587211, que indeferiu o pedido de concessão 

da justiça gratuita. Aduz, a ocorrência de omissão/contradição na decisão 

embargada, porquanto, omitiu-se quanto ao fato de que o patrimônio dos 

requerentes não comprova que seus rendimentos mensais atuais são 

incompatíveis com o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, bem 

como aos autores o quais não possuem bens em seus nomes. Assevera 

que não houve intimação dos Requerentes para que apresentassem 

novos documentos que comprovassem suas condições de 

hipossuficiência, como cópia da CTPS, e que é suficiente à sua obtenção 

a simples afirmação do estado de miserabilidade. Por fim, pugna pelo 

acolhimento dos presentes declaratórios. É o relatório. Decido. Inicialmente 

cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte as 

previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do 

CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a 

decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição 

ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos 

autos, não existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro 

material capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção 

(retificação) do aresto embargado, que contém extensa e clara motivação, 

da qual não destoam suas conclusões. A decisão prolatada não 

apresenta vício de falta de fundamentação, pois no caso, as questões 

aventadas nos autos foram apreciadas por este Juízo, logo, a conclusão 

adotada está devidamente fundamentada e motivada, ausente qualquer 

vício. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são 

cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se 

prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento 

proferido, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de 

recurso. Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de 

natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão 

eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento 

proferido com base em premissas equivocadas. Ou seja, o simples 

descontentamento do Embargante com o julgado ou a análise de provas 

não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, como dito, serve ao 

aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros 

e/ou contraditórios e quando está pautada em premissa equivocada. 

Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 
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discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014242-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DE AZEVEDO VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LEITE ALEIXO (REQUERIDO)

LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO)

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014242-45.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVAIR DE AZEVEDO VITAL REQUERIDO: AGROGER 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, LAUDINA MAXIMA DE 

ALMEIDA LOPES, MARCIA LEITE ALEIXO Vistos. Considerando que a parte 

requerida não foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 30 de Outubro de 2018 às 08h30m, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – SALA 01. EXPEÇA-SE a 

competente carta precatória para intimação/citação da parte requerida. 

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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC ). Anota-se que, no que se refere ao prazo para 

contestação, observar-se-á o disposto no art. 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Maio de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002186-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA (AUTOR)

MARIA APARECIDA ZANELLI (AUTOR)

VANIA MENDES DA SILVA (AUTOR)

VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

JARED PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

ANTONIA PIRES LAURENTINO (AUTOR)

ANA NATALIA CARDOSO LANSANA (AUTOR)

DELCIO JOSE DARIVA (AUTOR)

PAULO ARAUJO (AUTOR)

ADENIO ALENCASTRO DE SA (AUTOR)

MARIA DE LURDES DARIVA (AUTOR)

MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA (AUTOR)

CELSO MARQUETTI (AUTOR)

LUIZ KLEBER CLARENTINO DE SOUSA (AUTOR)

DONIZETTI BASTOS DE LIMA (AUTOR)

ADELAIDE DOS SANTOS MORAES (AUTOR)

LUSINETE LEMOS MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002186-43.2018.8.11.0041. AUTOR: JARED 

PEREIRA RIBEIRO, ANA NATALIA CARDOSO LANSANA, VANIA MENDES 

DA SILVA, SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA, DONIZETTI BASTOS DE 

LIMA, MARIA ESTEVAM DE CARVALHO SOUSA, LUIZ KLEBER 

CLARENTINO DE SOUSA, MARIA DE LURDES DARIVA, DELCIO JOSE 

DARIVA, PAULO ARAUJO, ADENIO ALENCASTRO DE SA, ANTONIA PIRES 

LAURENTINO, VIVIANE EVA SANTANA DE CAMPOS, MARIA APARECIDA 

ZANELLI, ADELAIDE DOS SANTOS MORAES, LUSINETE LEMOS 

MARQUES, MARIA ANALIA SOARES DE OLIVEIRA, CELSO MARQUETTI 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. SOLANGE VALERIO DE ALMEIDA 

E OUTROS interpuseram embargos de declaração em face da decisão de 

id. 11591465, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. 

Aduz, a ocorrência de omissão/contradição na decisão embargada, 

porquanto, omitiu-se quanto ao fato de que o patrimônio dos requerentes 

não comprova que seus rendimentos mensais atuais são incompatíveis 

com o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, bem como aos autores 

o quais não possuem bens em seus nomes. Assevera que não houve 

intimação dos Requerentes para que apresentassem novos documentos 

que comprovassem suas condições de hipossuficiência, como cópia da 

CTPS, e que é suficiente à sua obtenção a simples afirmação do estado de 

miserabilidade. Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes 

declaratórios, a fim de suprir o vício apontado e deferir o benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita aos Autores, sob alegação de que todos 

são hipossuficientes e não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar 

que os embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas 

nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. A decisão prolatada não apresenta vício de falta de 

fundamentação, pois no caso, as questões aventadas nos autos foram 

apreciadas por este Juízo, logo, a conclusão adotada está devidamente 

fundamentada e motivada, ausente qualquer vício. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o 

julgado ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este 

Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela 

há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada 

em premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a decisão como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001713-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN RODRIGUES (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001713-91.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RONIVAN RODRIGUES EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor Id nº10863021. 

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado 

em julgado a decisão, determino a intimação da parte devedora (nos 

termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da 

multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito 

prevista no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031502-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENOCK CAVALCANTE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031502-38.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO DORILEO LEAL RÉU: ENOCK CAVALCANTE DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

JOÃO DORILEO LEAL em desfavor de ENOCK CAVALCANTE DA SILVA, 

todos qualificados nos autos. Informa o autor que, é empresário do ramo 

de comunicação há quase 30 (trinta) anos, exercendo as funções de 

superintendente do Grupo Gazeta de Comunicação, tendo conquistado ao 

longo do tempo elevado conceito profissional, moral, social e familiar. 

Informa ainda que, o requerido é responsável pela linha editorial e pela 

publicação do Blog denominado PAGINADOE, e sentindo-se incomodado 

com a liderança do Jornal do autor, vêm desferindo ataques à reputação e 

ao conceito social do requerente. Relata que, através de seu blog, fez 

várias publicações e afirmações de que o autor estaria envolvido em 

esquemas de propinas, que atualmente está sendo denunciado em Mato 

Grosso, afirmando ainda que teria recebido alta quantia de dinheiro de 

forma fraudulenta, e sem qualquer contraprestação em favor do Poder 

Público. Aduz que, além dessas, várias outras afirmações caluniosas 

foram desferidas em seu desfavor, e que em nenhum caso, foi julgado e 

condenado por qualquer dos crimes informados pelo requerido, que não 

há interesse público ou jornalístico para justificar os ataques à imagem. 

Alegou ainda que as publicações foram feitas sem ao menos ser ouvido o 

interessado, causando grave dano à honra, reputação e conceito social 

do autor. Por tais razões pretende indenização em decorrência dos danos 

morais suportados. Instruiu a inicial com os documentos. Regularmente 

citado, o requerido apresentou contestação. No mérito, alegou inexistência 

de ato ilícito, que simplesmente exerceu seu direito de informação, e que a 

intenção jamais foi de prejudicar a imagem do autor, mas sim narrar as 

matérias veiculadas em outros meios de comunicação. A parte autora 

impugnou a Contestação, rebatendo as argumentações da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Instadas a especificarem as provas que 

pretendessem produzir, as partes permaneceram inertes. É o relatório. 

Decido. Registra-se a aplicação ao presente caso do que preceitua o 

artigo 355 do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349”. O deslinde da controvérsia 

não reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com 

os princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do 

processo permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). 

Nesse sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 
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demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Não tendo as partes 

requerido a instrução processual, inexistindo preliminares e sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, passo a análise do mérito. Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, deve-se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como, se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Existindo tais requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os 

artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro: “Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. A responsabilidade civil decorrente da 

publicação de matéria jornalística na imprensa, passível de ensejar 

indenização por danos morais, somente encontra guarida na hipótese de 

se constatar que o agente extrapolou os limites da liberdade de imprensa 

ou o abuso do direito de informar. O direito da imprensa publicar qualquer 

matéria vem sendo admitida amplamente pela doutrina e jurisprudência 

nacional. A liberdade de expressão e manifestação de pensamento está 

estampada nos arts. 5º, incs. IV e IX e 220, ambos da CF, como um direito 

fundamental de todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no 

país. A liberdade de expressão alcança todos os níveis da imprensa 

nacional, que deve ter a mais ampla proteção do Estado para a divulgação 

de fatos das mais diversas áreas jornalística, restando vedada qualquer 

tipo de censura que possa impedir a divulgação de fatos que venham 

formar a opinião pública, assegurado pelo art. 220 da CF. A imprensa, ao 

publicar os fatos que chegam ao seu conhecimento, age no importante 

papel da formação da opinião pública, fazendo com que os cidadãos 

passem a ter conhecimento de tudo o que está acontecendo nas mais 

diversas áreas, seja econômica, esportiva, policial e política, dentre tantas 

outras. E é por ser formadora da opinião pública, levando notícias nas 

mais longínquas bandas deste país, que a imprensa nacional tem um 

importante papel na sociedade. O Min. Carlos Ayres Brito, quando do 

julgamento da ADPF 130, trouxe brilhantes palavras sobre a importância 

da imprensa as quais colaciono abaixo: “...a modalidade de comunicação 

que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada 

pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao 

público em geral. Ao maior número possível de pessoas. Com o que a 

imprensa passa a se revestir de característica central de instância de 

comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa “de per 

se” e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião 

pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de 

fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a 

dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade 

mesma.” E prossegue: “Foi precisamente em função desse bem mais 

abrangente círculo de interação que o nosso Magno Texto reservou para 

a imprensa todo um bloco normativo com o apropriado nome “Da 

Comunicação Social” (capítulo V do Título VIII). Capítulo de que emerge a 

Imprensa como de fato ela é: o mais acessado e por isso mesmo o mais 

influente repositório de notícias do cotidiano, concomitantemente com a 

veiculação de editoriais, artigos assinados, entrevistas, reportagens, 

documentários, atividades de entretenimento em geral (por modo especial 

as esportivas e musicais, além dos filmes de televisão), pesquisas de 

opinião pública, investigações e denúncias, acompanhamento dos atos do 

Poder e da economia do país, ensaios e comentários críticos sobre arte, 

religião e tudo o mais que venha a se traduzir em valores, interesses, 

aspirações, expectativas, curiosidades e até mesmo entretenimento do 

corpo societário...Não sendo exagerado afirmar que esse estádio 

multifuncional da imprensa é, em si mesmo, um patrimônio imaterial que 

corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de 

todo um povo. Status de civilização avançada, por conseguinte.” (STF, 

ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Brito, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, DJe 208, 

Div. 05-11-2009, p. 06-11-2009). Das palavras proferidas pelo E. Ministro 

extrai-se a importância da imprensa, tanto no que tange a divulgação de 

fatos, quanto no que atine à formação da opinião pública. A matéria 

divulgada em jornal escrito e programa televisivo de notícias, desde que de 

cunho meramente informativo, mesmo que vincule o nome do autor ao fato 

criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de 

Imprensa. Na hipótese da notícia tão somente veicular fatos que chegaram 

ao seu conhecimento, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não há 

razão para ser reconhecido o dano moral, contudo, não é o caso dos 

autos. Com efeito, a jurisprudência estabeleceu que a liberdade de 

expressão deve ser promovida sem excessos, ou seja, as informações 

devem ser lançadas e as noticias divulgadas da forma mais ampla 

possível, porém, os abusos devem ser contidos de maneira a não 

prejudicar a intimidade das pessoas envolvidas no contexto noticiado. 

Nesse sentido é a orientação emanada do STJ, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DECLARAÇÕES OFENSIVAS RELATIVAS A PREFEITA MUNICIPAL 

VEICULADAS EM RÁDIO LOCAL. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO 

PRETENDIDO PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. É 

incontroverso o fato de a recorrente ter programas de rádio em que 

imputou à recorrida, então prefeita municipal, atos cuja reprovabilidade é 

manifesta, quais sejam: furar poços em propriedades de fazendeiros ricos 

em troca de votos e utilizar-se de propaganda mentirosa. Ademais, a 

afirmação de que o Município possui Prefeita eleita pelo povo, mas quem 

governa é o marido, mostrase ultrajante, além de patentear preconceito em 

relação a administradoras do sexo feminino. 2. As pessoas públicas, 

malgrado mais suscetíveis a críticas, não perdem o direito à honra. Alguns 

aspectos da vida particular de pessoas notórias podem ser noticiados. No 

entanto, o limite para a informação é o da honra da pessoa. Com efeito, as 

notícias que têm como objeto pessoas de notoriedade não podem refletir 

críticas indiscriminadas e levianas, pois, existe uma esfera íntima do 

indivíduo, como pessoa humana, que não pode ser ultrapassada. 3. Por 

outro lado, não prospera o argumento de que inexistia o animus de 

ofender a vítima. O exame das declarações difundidas nos programas de 

rádio revela evidente a vontade consciente de atingir a honra da ora 

recorrida, mediante imputação de atos tipificados como crime, como 

corrupção passiva, ou de atos que simplesmente a desmoralizam perante 

a sociedade. Com efeito, estando evidente o abuso do direito de informar, 

a indenização por danos morais é medida que se impõe. 4. Não é o só fato 

de a autora ter pleiteado indenização em valor superior ao deferido nas 

instâncias ordinárias que caracteriza sucumbência recíproca, uma vez 

que o valor da indenização deduzido na inicial é meramente estimativo. 5. 

Recurso especial não conhecido.” (REsp 706769/RN, 2004/0168993-6, 4ª 

Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/04/2009, DJe 27/04/2009). 

Nossa Carta Magna protege a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, relacionados á personalidade (art. 5º, X), e de igual 

modo, assegura a liberdade de expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX), a livre de manifestação 

do pensamento (art. 5º, IV) e a plena liberdade de informação jornalística 

em qualquer veículo de comunicação social (art. 220). José Joaquim 

Gomes Canotilho ensina que: "considera-se existir uma colisão autêntica 

de direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por 

parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte 

de outro titular. Aqui não estamos perante um cruzamento ou acumulação 

de direitos (como na concorrência de direitos), mas perante um ‘choque’, 

um autêntico conflito de direitos" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 

Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 3ª ed. Almedina, 1999, 

p.1191 in ROLIM, Luciano Sampaio Gomes. Colisão de direitos 

fundamentais e princípio da proporcionalidade. Jus Navigandi , Teresina, 

ano 7, n. 56, 1 abr 2002. Disponível em: . Acesso em: 16 jun 2015.). 

Destaquei. No caso em tela, há um conflito entre dois direitos 

fundamentais: à liberdade de expressão e à defesa da reputação, da 

honra e da imagem, devendo ser averiguado em qual deles ocorreu 

máxima ofensa, ponderando os interesses em debate. Da análise dos 

autos e das alegações, verifica-se que o requerido alega que “não 

inventou nada, mas apenas reproduziu o que foi informado pelas 

autoridades responsáveis pelos procedimentos investigatórios e que 
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consta da delação premiada feita pelo ex-governador Sr. Silval Barbosa, 

às quais o próprio Autor da ação, como se vê, faz e ela referência e...que 

está a todos disponíveis na internet”. O requerido argumenta ter usado 

como base a delação do ex-governador Silval Barbosa, dando a esta a 

dimensão que julgou merecedora, procurando retratá-la para seus leitores 

tal como foram os declaratórios às autoridades policiais. Que ao narrar 

tais fatos, não adentrou ao mérito do julgamento, reservando-se ao dever 

de informar e comentar fatos de interesse amplo da sociedade. O Superior 

Tribunal de Justiça, à procura de solução que melhor se ajusta às 

reflexões precedentes, estabeleceu, para situações de conflito entre a 

liberdade de informação e os direitos da personalidade, entre outros, os 

seguintes elementos de ponderação: o compromisso ético com a 

informação verossímil, a licitude do meio empregado para a obtenção da 

notícia e o interesse público na divulgação da matéria. No caso presente, 

deveria o requerido, a rigor do que dispõe o artigo 373, II do CPC, 

comprovar que as matérias veiculadas em seu canal de reportagens, 

apenas seguiram o que foi de fato delatado pelo ex-governador, trazendo 

aos autos a íntegra de toda a delação a fim de comprovar que apenas 

informou sobre os acontecimentos, o que não foi feito. O autor comprovou 

através de documentos que foram veiculadas matérias tendenciosas em 

seu desfavor, e cabia ao requerido por sua vez, comprovar que as 

notícias apenas seguiram o que foi homologado e legitimado pelo Poder 

Judiciário, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, e a 

procedência da ação é a medida mais acertada a se tomar. A matéria 

divulgada induz os leitores a terem como verídicos os fatos e nuances ali 

descritos, sem qualquer comprovação, o que caracteriza abuso do 

exercício de informar. A matéria se refere ao autor, sendo certo que a 

forma como foi escrita a reportagem induz e repercute negativamente na 

vida do requerente, atingindo-lhe a honra e reputação. Sobre o tema, o 

STJ já se posicionou: "RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DA 

IMAGEM. REVISTA DE GRANDE CIRCULAÇAO. FIM COMERCIAL. SÚMULA 

N.º 403/STJ. PESSOA PÚBLICA. LIMITAÇAO AO DIREITO DE IMAGEM. 

VALOR DA INDENIZAÇAO. RAZOABILIDADE. 1. "Independe de prova do 

prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de 

pessoa com fins econômicos ou comerciais" (Súmula 403/STJ). 2. Mesmo 

quando se trata de pessoa pública, caracterizado o abuso do uso da 

imagem, que foi utilizada com fim comercial, subsiste o dever de indenizar. 

Precedente. 3. Valor da indenização por dano moral e patrimonial 

proporcional ao dano sofrido e ao valor supostamente auferido com a 

divulgação da imagem. Desnecessidade de intervenção desta Superior 

Corte. 4. Agravo a que se nega provimento"(AgRg no Ag 1.345.989/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

13/03/2012, DJe 23/03/2012).Destaquei. Eis o entendimento jurisprudencial 

em casos similares: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E 

À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS. 

NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO IN CONCRETO. VEICULAÇÃO DE 

MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. EXAGERO 

INJUSTIFICÁVEL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DA IMPRENSA. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. (...)”. (TJPR - 8ª C.Cível - AC - 

1309274-3 - Foz do Iguaçu - Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira - 

Unânime - - J. 26.03.2015) (TJ-PR - APL: 13092743 PR 1309274-3 

(Acórdão), Relator: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de 

Julgamento: 26/03/2015, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1559 

07/05/2015). Destaquei. “AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORMAL 

INCONFORMISMO.  REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

CORRETA A RESPEITO DA TEMÁTICA ENVOLVIDA NO PROGRAMA. 

CONFRONTO ENTRE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E 

INVIOLABILIDADE DA REPUTAÇÃO, DA HONRA E DA IMAGEM. DANO 

MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.AGRAVO RETIDO. NOMEAÇÃO AUTORIA. INADEQUABILIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Quando há um conflito aparente entre os 

direitos constitucionais à liberdade de expressão e à defesa da reputação, 

da honra e da imagem, deve ser realizada uma ponderação, verificando 

em qual deles houve uma maior ofensa . Quando o direito à liberdade de 

expressão é exercido de maneira abusiva, deve ele ceder frente ao direito 

à reputação, à honra e à imagem.” (TJPR - 8ª C.Cível - AC -1142624-3 - 

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: 

Guimarães da Costa - Unânime - - J. 21.08.2014) (grifei). Destaquei. 

Considerando que o requerido afirma que apenas veiculou matéria de 

conhecimento público, nesse aspecto, cabe ressaltar que aquele que tem 

o encargo da disseminação da informação deve ser responsável pelos 

danos decorrentes da mesma, já que o portal no qual o conteúdo é 

disponibilizado aufere benefícios econômicos com o aumento do acesso 

de usuários. O requerido não se desvencilhou de seu ônus probatório, 

uma vez que não colacionou ao caderno processual provas mínimas da 

simples reprodução de suposta delação, ficando tudo no campo da mera 

argumentação. Diante do conjunto probatório lastreado nos autos, tem-se 

que o requerido atingiu a credibilidade da parte autora perante terceiros, 

resultando em ofensa grave a sua honra objetiva, ao extrapolar o 

exercício do direito de liberdade de imprensa. Notadamente pela 

vinculação, sem lastro probatório suficiente e preciso, a esquema 

fraudulento de desvio de dinheiro. Assim, da análise do conjunto 

fático-probatório, presentes a lesividade e relevância dos atos praticados 

pelo demandado, donde exsurge o seu dever de indenizar, nos termos do 

artigo 186 e 953 do Código Civil. Configurado o ilícito, irrelevante 

perquirir-se sobre a existência do dano moral. Não se mensura, com 

efeito, a intensidade da dor ou do sofrimento íntimo. Por isso, também já se 

manifestou o Eg. STJ, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte 

está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação 

do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do 

agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a 

tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (REsp nº 

196.024-MG (DJ 2/8/99), relator Ministro Cesar Asfor Rocha). Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. No caso vertente, se tratando de 

veiculação de notícia inverídica sobre a parte autora, seguem os seguintes 

precedentes do E. Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – 

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INVERÍDICA NA INTERNET – CONFIRMAÇÃO 

DO ERRO PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA 

INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – 

CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Configurada a 

veiculação, na internet, de notícia inverídica sobre o autor, uma vez que a 

própria requerida confirma que cometeu um equívoco ao noticiar que este 

era usuário de entorpecentes e que teria agredido sua genitora, quando 

na verdade tais fatos foram praticados pelo seu irmão, escorreita a 
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condenação empresa de comunicação ao pagamento de indenização. 

Nesta hipótese, o dano moral decorre unicamente do ato ilícito consistente 

na publicação jornalística contendo informações erradas. [...]. (TJMT - Ap 

52439/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015). RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INIBITÓRIA C/C DANO MORAL - MATÉRIA 

PUBLICADA EM SITIO DE NOTÍCIAS NA INTERNET - NARRATIVA 

SENSACIONALÍSTA - EXTRAPOLA OS DADOS TÉCNICOS - ABUSO DO 

DIREITO DE INFORMAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS 

- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O 

dano moral resta caracterizado quando decorrente de reportagem 

jornalística de conteúdo sensacionalista, publicada em sitio de notícias 

mantido na Internet, que vai além de informativo técnico especializado, cuja 

análise do conteúdo afronta a honra do autor, imputando-lhe condutas 

ilícitas, sem qualquer prova a respeito, extrapolando a liberdade de 

informação e manifestação do pensamento que não são absolutas ou 

ilimitadas. [...]. (TJMT - Ap 71401/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no 

DJE 10/11/2015). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, para 

CONDENAR o demandado a pagar ao autor o valor de R$ 28.000,00 (vinte 

e oito mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ). Em razão da 

sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §§ 2º e 8° 

do art. 85 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 12 de Julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003407-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Verifica-se que por meio do 

decisório de ID. 11777597 foi indeferido a Assistência Judiciária Gratuita, 

determinando a intimação da parte autora para recolher as custas no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Comparece o 

requerente por meio do petitório de ID. 12222108 juntando aos autos guia e 

comprovante de recolhimento, contudo denota-se na guia de recolhimento, 

que esta é referente a processo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Sendo 

assim, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu procurador 

para que recolha ou comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007682-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JESUS DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007682-53.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

JESUS DE QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004162-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004162-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

UELITON PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
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interpôs embargos de declaração em face da sentença (id. 10423115), 

que rejeitou a preliminar de litispendência e julgou parcialmente procedente 

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da 

importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (06.02.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Sustenta que a decisão embargada incorreu em 

contradição, visto que não acolheu a preliminar de litispendência arguida, 

mesmo estando o processo ativo perante o Tribunal de Goiás, sob o nº 

0345256.81.2016.8.09.0105, em fase recursal, concluso ao Relator para 

julgamento da apelação interposta pelo Embargado. Por tais razões, requer 

sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para 

que, seja aplicado o instituto da litispendência, culminado com a extinção 

do presente processo. O Embargado se manifestou a respeito dos 

declaratórios, aduzindo que o merece guarida as razões recursais da 

Recorrente, pois, por unanimidade desproveram o recurso e mantiveram 

incólume a sentença objurgada, que extinguiu o processo sem julgamento 

do mérito. É o relatório. Decido Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Consoante se vê, o processo anteriormente distribuído 

foi julgado extinto sem resolução de mérito pelo juízo monocrático e 

ratificado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Goiás, não havendo o que se 

falar em litispendência. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios 

processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou 

reexaminar provas. A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. 

Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de declaração não se 

prestam à revisão de entendimento e nem a reexame da prova, mas à 

correção de contradição, obscuridade ou omissão, que no caso não se 

verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL 

PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no DJE 

26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010158-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN LEITE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010158-98.2017.8.11.0041 AUTOR: RENNAN 

LEITE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em decorrência 

de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, a parte 

autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu advogado em 

duas oportunidades não compareceu no local designado para realização 
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da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme se vislumbra, a 

parte autora deixou de promover os atos necessários para andamento do 

processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada para providenciar 

o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;”. No caso a parte autora apesar de intimada não 

compareceu por duas vezes consecutivas para realização da perícia 

médica, caracterizando falta de interesse na ação, e evidente desrespeito 

ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do 

mérito por abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

– EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. 

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 373862 Nr: 10217-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO LEONIDIO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO - OAB:9140, 

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES - OAB:8829

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1272796 Nr: 28571-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, JEAN LUKA CAPARROZ PICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, MIL OPÇÕES COMÉRCIO VAREGISTA DE ROUPAS 

MASCULINAS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153063 Nr: 33104-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM SAÚDE SEGURIDADE TRABALHO E PREVIDENCIA 

SOCIAL EM MATO GROSSO, LUCI ROSA DA SILVA, LOURENÇO 

SANTANA DA SILVA, ELENILVA MARIA DA COSTA, JOSE HENRIQUE 

PEDROSO, PAULO CESAR CAMARGO RAMOS, JOÃO NUNES NETO, 

LAURINDO DE SIQUEIRA FILHO, ODAIR EGUES, JEREMIAS MOREIRA DE 

ALMEIDA, APARECIDA DE CASTRO SOARES, MARLEY RODRIGUES 

VIANA ALONSO, LUIZ CARLOS AJALA, LUCINEIA SILVA DE MIRANDA, 

PEDRINA ANTONIA DA SILVA FILHA, ELIAS DE CARVALHO, CONCEIÇÃO 

POMPEO DE CAMPOS, ELIESER VAHA, JAIME ALMEIDA DA SILVA, ANA 

PAULA OLIVEIRA CORREA DE ALMEIDA, JANICE PAULA DA SILVA, 

BRAILDE ROMANA COSTA MAGALHÃES, LEILA DOS SANTOS ROSA 

RIBEIRO PRIMO, PATRICK BARBOSA DA SILVA, THEREZA DE LOURDES 

CARNEIRO OLIVEIRA BARBOSA, LEANDRO WIHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO 

BATISTA - OAB:21545/O, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT, WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, 

embora rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a 

novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido. Assim 

sendo, mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 927015 Nr: 47667-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE SILVA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE, 

GONÇALINA GRACINA SOLEDADE CARVALHO, JOAO DE SOUZA, JACI 

TOMAZ DE SIQUEIRA, JOSIMAR VITOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar no balcão 

da secretaria cópia dos documentos solicitados.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1012600-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA FORTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012600-03.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO FERREIRA FORTE - ME RÉU: CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME Vistos etc. Verifica-se que o presente feito foi remetido a esta 

vara por ter sido reconhecida a continência com o processo n° 

1012048-38.2018.811.0041. Assim, determino que esta demanda seja 

apensada aos autos retromencionados. Ademais, considerando que até a 

presente data a parte requerida não foi devidamente citada, nos termos do 

atual Código de Processo Civil, Redesigno audiência de conciliação para o 

dia 25/09/2018 às 12h30min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. No mais, 

cumpra-se integralmente o decisório retro. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014591-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR BARBOSA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1014591-14.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1007571-95.2018.8.11.0000 - 2ª Secretaria da Câmara de Direito Privado, 

interposto por Iuni Unic Educacional Ltda., em desfavor de Victor Barbosa 

Braga, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, 

aguarde-se a audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de julho de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1000533-40.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 21.08.2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a requerida no endereço 

indicado no ID 10839472, e intime-o para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial, através de oficial de justiça. Intime-se o autor, 

através de seu advogado para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1000533-40.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 21.08.2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se a requerida no endereço 

indicado no ID 10839472, e intime-o para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial, através de oficial de justiça. Intime-se o autor, 

através de seu advogado para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008895-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029661-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MACHADO LUCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008895-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ED FORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 
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Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036638-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GONCALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-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)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012978-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Recebo a emenda de Is. 13431467. Designo o dia 21/08/2018, 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012978-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

Vistos. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Recebo a emenda de Is. 13431467. Designo o dia 21/08/2018, 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022499-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (AUTOR)

GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022499-93.2016 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

20/08/2018, às 09:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se o réu, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., no 

endereço constante no ID 13014503, e intime-o para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial ID 4632629. Intime-se as 

autoras e demais requeridos para comparecerem a audiência redesignada 

através de seus advogados. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022499-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO (AUTOR)

GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

PJE 1022499-93.2016 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 

20/08/2018, às 09:30 horas, que será realizada na Central de Conciliação 

deste Fórum. Cite-se o réu, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., no 

endereço constante no ID 13014503, e intime-o para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial ID 4632629. Intime-se as 

autoras e demais requeridos para comparecerem a audiência redesignada 
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através de seus advogados. Cuiabá, 23 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013205-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013205-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012907-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA MAKINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULTORIO KUROYANAGI LTDA - ME (RÉU)

KAREN FOSENCA BARBOSA AQUINO CRO-MT 7655 (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e 

Estético, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Herica Makino em 

desfavor de Consultório Kuroyanagi Ltda. ME e Karen Fonseca Barbosa 

Aquino, alegando que contratou a parte ré para prestação de serviços 

odontológicos, para retirada de dois sisos superiores, um do lado 

esquerdo e outro direito, entretanto, afirma que foi retirado o dente molar 

superior esquerdo, ao invés do siso. Requer, a concessão da tutela de 

urgência para determinar as Requeridas a restituírem as despesas 

desembolsadas pela Requerente com exames, etc., e arcarem com o 

pagamento para implante do dente, 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] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, pois se trata de matéria que demanda prova técnica que só será 

possível na fase oportuna, ou seja, que realmente houve falha na 

prestação do serviço pela requerida. Além disso, a autora não ministrou 

prova de que as requeridas não poderão restituir o valor pago ou arcar 

com o implante em uma eventual sentença de procedência. 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 21/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 
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da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do 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, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HERINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO)

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

ÁGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Willian 

Heringer em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do 

serviço prestado pela requerida e que teve problema acerca da falta de 

água, sendo que o técnico da ré constatou o rompimento da tubulação e 

que o encanamento de água e esgoto está se cruzando. Que foi realizado 

um corte na sua calçada para separar os encanamentos, contudo o 

problema não foi resolvido, vez que ainda há odor e vazamento de esgoto. 

Requer, a concessão da tutela de urgência para determinar a Requerida a 

realizar a modificação da estrutura da tubulação de água e rede de 

esgoto, distanciando-as na medida tecnicamente admissível, para evitar 

contaminações e rompimento, 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] Não há como atender 

ao pedido nesta fase de cognição sumária, pois se trata de matéria que 

demanda prova técnica que só será possível na fase oportuna, ou seja, 

que realmente há falha na prestação do serviço pela requerida. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo 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, 26 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013183-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SERGIO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 
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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, 26 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013183-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SERGIO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 21/08/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. 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, 26 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031669-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Com relação 

ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta da parte ré será possível fazer uma análise 

mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 
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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, 27 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031669-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à parte requerida, principalmente quanto a 

produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, 

acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Com relação 

ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta da parte ré será possível fazer uma análise 

mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015265-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO PANIAGO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, 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). 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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015265-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO PANIAGO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 27/08/2018, 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). 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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354314 Nr: 24732-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMATICA E 

TELECOMUNICAÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS, FC 

FERNANDES DA CUNHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Anote-se como postulado à fl. 105.

Cumpra-se a determinação de fl. 70, certificando-se o decurso do prazo 

do edital e inexistindo pagamento ou oferecimento de embargos por parte 

do executado, proceda-se a intimação da defensoria pública como já 

determinando nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391982 Nr: 27348-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDMILA MARIA FOLQUITO MIZIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DANTAS LOUREIRO 

NETO - OAB:14.243

 Vistos.

Anote-se como postulado à fl. 312.

Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação interposto na Ação 

Declaratória de Nulidade Absoluta de Contrato Particular de Honorários 

Advocatícios (código 824798).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 722415 Nr: 17954-70.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONISETE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT LUCAS CORREA MEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, NAYLA LUCAS CORRÊA MENANDRO - 

OAB:10.392 MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 233, oficie-se, com urgência, ao Cartório do 5º 

Oficio da Capital para a baixa na restrição que recaiu sobre imóvel de 

matricula 44.198 considerando que houve a homologação de acordo entre 

as partes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 353250 Nr: 23788-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SABO MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CAPISTRANO VIDRAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:2671/MT

 Visto.

Considerando a comprovação de ser o exequente beneficiário da 

prioridade de tramitação (fl. 283), nos termos do art. 1.048, I do NCPC. 

Proceda-se a inclusão da tarja de tramitação por prioridade.

No mais, trata-se de cumprimento de sentença (fls. 276/282) proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037956 Nr: 40572-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BERTOLDI DE SOUZA, JUSCELINA PINHEIRO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFV RIBAS, FERNANDA FERNANDES VIEIRA 

RIBAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração não vislumbro tais vícios 

apontados, até porque constou expressamente na sentença que os bens 

da ré ficarão sob a guarda da autora até que seja autorizada a venda dos 

mesmos (fl. 151), ou seja, na fase oportuna de cumprimento de sentença, 

os quais prescindem de conversão em penhora, avaliação, expropriação, 

etc.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

152/155, mantendo intacta a sentença.

Por outro lado, defiro o pedido de levantamento da caução ofertada (fl. 

66), com seus rendimentos, assim, expeça-se alvará em favor dos 

autores.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o 

processo, mediante as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917721 Nr: 41894-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO LANZARINI, MARIA ANTONIA 

DA TRINDADE LANZARINI, ARISTIDES CARLOS LANZARINI, LUIS 

AUGUSTO LANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Visto.

Intime-se o executado para pagamento das custas despendidas pelos 

exequentes, conforme requerido à fl. 238, no prazo de quinze dias, 

devidamente atualizada até a data do depósito, sob pena de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807398 Nr: 13872-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 110/113) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144656 Nr: 29458-97.2016.811.0041

 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: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 70/71) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 65488 Nr: 10310-62.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA, HELENA 

CATARINA DE PAULA LATORRACA, HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BENICIO, LUCI LEILA DA SILVA 

BENICIO, MARCIO HENRIQUE BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT, 

ZACARIAS FERREIRA DIAS - OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL COUTO DE MENEZES 

- OAB:8465, VIVIANE LIMA - OAB:5299-B/MT

 Visto.

Indefiro o pedido de fls. 239/240, vez que até o momento os réus José e 

Márcio ainda não foram citados.

Assim, intime-se o exequente para promover a citação dos mesmos, no 

prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300005 Nr: 13295-57.2007.811.0041

 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: GILSON HUGO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SUELI MONTEIRO PONCE DE 

ARUUDA, NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE DA SILVA BARROS 

PRADO - OAB:19088/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, bem como pessoalmente , 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 68587 Nr: 1898-89.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS LOPES & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CURSINO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido do exequente de fl. 449, expeça-se certidão em seu 

favor, para finalidade de protesto do título judicial, segundo os ditames do 
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art. 517, do NCPC.

Defiro ainda o pedido do exequente para determinar a inclusão do nome do 

réu no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º c/c §5 º, NCPC), assim, 

oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas anotações.

 Havendo custas perante estes órgãos, serão suportadas pelo exequente.

Após, intime-se o credor para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169599 Nr: 40012-91.2016.811.0041

 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: ADEMIR ROQUE SANDER, MARLI WERLANG SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALI KHALIL ZAHER, MANOCENTER COMÉRCIO 

INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, IZABEL BARBOSA FERREIRA, 

EUNICE FARIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GICELI CRISTIANI MORANDI - 

OAB:35168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Visto.

 Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de cinco dias:

a) Especificarem que 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);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 96521 Nr: 12209-27.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO INDÚSTRIAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, IZABEL BARBOSA FERREIRA, EUNICE FARIAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 198. Intime-se o exequente para cumprir o 

despacho de fl. 190, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107025 Nr: 13580-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEM JAMES DE CAMPOS DE OLIVEIRA E CIA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 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.: 211158 Nr: 21714-37.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIANA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/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.: 333409 Nr: 4083-75.2008.811.0041

 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: JOAQUIM FELICIO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código 333409

Vistos,

 Ocorrido o pagamento voluntario da sentença de acordo com as 

fls.549/557. Defiro o pedido de fl. 559. Expeça-se alvará em favor da 

exequente no valor depositado nos autos. Arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de junho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130329 Nr: 23136-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ELIAS 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1130329

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 187. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 179/182. 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.: 1154649 Nr: 33766-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8184-A

 Código 1154649

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 123. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 117/121. 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.: 1012108 Nr: 28439-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DONIZETE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1012108

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 133. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 128/131. 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.: 1152370 Nr: 32722-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Código - 1152370

Vistos,

 Expeça-se alvarás conforme pedido de fl.392, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 11 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 393974 Nr: 29366-66.2009.811.0041

 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: EDTH LUCENA ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A, 

Roberto Douglas de Almeida Gonçalves - OAB:17574, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Código 393974

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.344. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 337/342. 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.: 1055903 Nr: 49106-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINE CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código 1055903

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 194. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, 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.: 384862 Nr: 20543-06.2009.811.0041

 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: GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código 384862

Vistos,

 Defiro o pedido de fl.521. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 315/320. 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.: 1051109 Nr: 46966-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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-B

 Código - 1051109

Vistos,
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 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 11 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023437 Nr: 33619-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código 1023437

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 71/73. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 67/69. 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.: 1167941 Nr: 39247-23.2016.811.0041

 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: NILZA SANTOS MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código 1167941

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 192. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 180/185. 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.: 953064 Nr: 1529-26.2015.811.0041

 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: WEVERTON SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIANE RODRIGUES MACEDO - 

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 953064

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 161. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 153/159. 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.: 1168254 Nr: 39398-86.2016.811.0041

 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: CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 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

 Código 1168254

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 164. Expeça-se alvará em favor da exequente da 

quantia depositada nos autos. 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.: 1101722 Nr: 11232-44.2016.811.0041

 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: MICHELLE MARTHA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código 1101722

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 132 Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls126/128. 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.: 1130876 Nr: 23356-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO APARECIDO DE LAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código - 1130876

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia depositada nos autos fls.141/144

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.
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Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 11 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1308210 Nr: 10424-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189

 Código - 1308210

Vistos,

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 11 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 951415 Nr: 619-96.2015.811.0041

 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: JBG, ILIANNE DA CRUZ BARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Código 951415

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 194. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado as fls. 191/193. 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.: 1113183 Nr: 15986-29.2016.811.0041

 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: WELLITON XAVIER BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código 1113183

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 214/215. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado as fls. 207/212. 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.: 852048 Nr: 54913-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código 852048

Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 144/145. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado nos autos, 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.: 886143 Nr: 20627-31.2014.811.0041

 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: VALDILENE DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Código 886143

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 142. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, 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.: 403032 Nr: 35554-75.2009.811.0041

 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: VERÔNICA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. MARQUES LOTAÇÃO ME, SEGURADORA 

NOBRE SEGUROS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMÍLIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23748/PE, TATIANA B. FARIAS MACHADO - 

OAB:11.120

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1166011 Nr: 38382-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITHINER GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código 1166011

Vistos,

 Expeça-se alvará conforme pedido de fls.121, vez que o deposito de 

fl.115 se refere aos honorários sucumbenciais. Após arquive-se.

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.: 1127029 Nr: 21769-02.2016.811.0041

 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: PABLO HENRIK DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Código 1127029

Vistos,

 Ocorrido o pagamento voluntario da sentença de acordo com as 

fls.159/163. Defiro o pedido de fl. 170. Expeça-se alvará em favor da 

exequente no valor depositado nos autos. 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.: 946616 Nr: 58397-58.2014.811.0041

 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: RAQUEL APARECIDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA A 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código 946616

Vistos,

 Ocorrido o pagamento voluntario da sentença de acordo com as 

fls.168/171. Defiro o pedido de fl. 176. Expeça-se alvará em favor da 

exequente no valor depositado nos autos. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115900 Nr: 16977-05.2016.811.0041

 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): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 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.: 795038 Nr: 1365-32.2013.811.0041

 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: REGINA CECILIA TEIXEIRA LOPES, WILLIAM CEZAR 

TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABLHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010466 Nr: 27769-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MICHAIL MORAES RODRIGUES

 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:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1180230 Nr: 43869-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS COMÉRCIO DE RECAPAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES, LEDA 

ANTUNES GONÇALVES, WANCLEY ANTUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A

 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.: 788903 Nr: 42896-35.2012.811.0041

 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: ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 
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11.660, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código 788903

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 398/399. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor incontroverso depositado nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 398/399), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1094235 Nr: 8073-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO VIEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Código 1094235

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 76/77. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor incontroverso depositado nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 76/77), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

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.: 891546 Nr: 24259-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código - 891546

Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre pagamento voluntario da sentença de acordo com as fls.168/171.

 Intime-se. 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.: 735227 Nr: 31572-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS HIDEYUKI NAKATA, DOLORES DIAS DO VALE 

NAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVACIR AUGUSTA NASCIMENTO BRITO, 

LEVINO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089338 Nr: 5873-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELITA ALT PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação 

de Fazer Com Pedido de Liminar c/c Indenizatória Por Danos Morais c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito promovida por Melita Alt Pereira em 

desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S/A, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é 

beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825229 Nr: 31240-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELITA ALT PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA 

PEDROSO - OAB:19654/O

 JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação 

de Fazer Com Pedido de Liminar c/c Indenizatória Por Danos Morais c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito promovida por Melita Alt Pereira em 

desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S/A, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a requerente é 

beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806860 Nr: 13342-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Código 806860

Visto.

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇAO 

JURIDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, promovida por 

JOAO FERREIRA FILHO, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S.A, em que as partes noticiaram às FLS. 423/424 dos 

autos, que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO a ação, 

com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 951417 Nr: 621-66.2015.811.0041

 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: KBDS, EVANILDE BARCELOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Código 951417

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 199. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135827 Nr: 25502-73.2016.811.0041

 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: RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FABRINNY MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Intime-se a requerida para comprovar o recolhimento das custas da 

reconvenção de fls.78-b/106, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento da reconvenção.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1181843 Nr: 44380-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL, 

HENRIQUE GERPE ESCUDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 A habilitação também deve ser requerida no processo principal e apenso, 

assim, intime-se a sucessora para promovê-la, no prazo de cinco dias.

 Após, volte-me concluso para análise em conjunto.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 275507 Nr: 4614-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA 

GOLDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5398-A OAB/MT, LUIZ CARLOS SPADINI - OAB:9679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8.241/MT, JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8227-B/MT

 Visto.

 Intime-se o exequente para informar o valor atualizado da dívida, no prazo 

de cinco dias.

 Defiro o pedido de fls. 1.242/1.243, proceda-se a penhora no rosto dos 

autos de código 752786, em trâmite na 6ª Vara Cível desta Capital, de 

crédito presente ou futuro que os executados ali possuem, no valor desta 

execução, a ser informado pelo credor, conforme determinado acima.

 Após, intimem-se os executados sobre a constrição, oportunizando-os, 

assim, a requererem o que entenderem de direito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 346732 Nr: 17303-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE TEIXEIRA SEROR, ROSELI SEROR CUIABANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Visto.

Diante da certidão de fl. 277 e alvará de fl. 203 (já que o alvará cancelado 

foi o de fl. 262), intime-se o advogado José Fábio Marques Dias Júnior 

para devolver a quantia levantada em excesso (R$ 448,88, devendo ser 

atualizado até a data do efetivo depósito/devolução), nos termos da 

decisão de fl. 263-v, no prazo de quinze dias, sob pena de penhora.

Decorrido ainda o prazo sem cumprimento da ordem acima, independente 

de nova conclusão, determino que se oficie a OAB, instruindo-o com cópia 

deste despacho, bem como do alvará de fl. 203.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076335 Nr: 58143-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:17.036-E, ELCIO DE AQUINO LINS - OAB:21.050, NUBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Vistos.
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Trata-se de Ação de Cobrança pelo Rito Sumário, promovida por 

Condomínio Florais do Valle em desfavor de Jf Empreendimentos 

Imobiliários, em que o autor noticia às fls. 151/160, após a sentença, que 

entabularam acordo, requerendo a homologação do acordo e a extinção 

do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 904069 Nr: 32883-06.2014.811.0041

 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: EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:

 Código 904069

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão 

embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se 

prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

193/196, mantendo intacta a sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 176663 Nr: 24492-14.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GIRARDI, JOSÉ ABRAHÃO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA 

DAS GRAÇAS ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FELIX ZARDO - 

OAB:47.204/RS-178.A, MICHELE CRISTINA GIRARDI - OAB:17.160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO. - 

OAB: MT/ 6136-B

 Visto.

Analisando os argumentos de fls. 266/267, bem como o sistema Apolo, 

defiro o pedido da parte executada, assim, devolvo o prazo fixado à fl. 

262, a partir da intimação desse despacho.

Proceda-se a juntada do mandado que aparece no lembrete do sistema 

Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913019 Nr: 38871-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Visto.

Sobre o pedido de habilitação de fls. 231/232, intime-se o requerido, para 

se manifestar (art. 690, NCPC), no prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131741 Nr: 23766-20.2016.811.0041

 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: EZIQUIEL GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

MELGAÇO LTDA, ITAMAR VERAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desentranhe-se as petições de fls. 174/176 e 177/181, por serem 

estranhas aos autos, procedendo a juntada dos autos corretos.

 Diante da comprovação da extinção da empresa ré (fl. 66), os sócios 

passam a responder pela mesma, por analogia ao art. 110 do NCPC, , 

intime-se o autor para cumprir o determinando à fl. 173, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital dos requeridos de fl. 182, 

vez que o autor não trouxe a qualificação dos sucessores da empresa 

requerida, além do que não foram esgotados todos os meios de citação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 182995 Nr: 29941-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONISETE MICHEL BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI BEAL MARTELLI, BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIECOELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/ 24.549, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA 

- OAB:22376, DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA - OAB:36.528/GO, 

JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, LUCIMER COELHO DE FREITAS - 

OAB:33.001 OAB/GO
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 Visto.

Recebo a impugnação ofertada e deixo de conferir-lhe efeito suspensivo, 

uma vez que não restou manifestamente demonstrado que o 

prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano ao 

executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Novo Código de 

Processo Civil. Ademais, eventual pedido de levantamento de valores 

somente será apreciado e deferido após a análise do incidente de 

impugnação.

 Assim, intime-se o impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no 

prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153393 Nr: 33220-24.2016.811.0041

 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: JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS 

LTDA, VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES 

- OAB:20.237/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA APARECIDA 

SANCHES VICENTE - OAB:6.485 OAB/MT, LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:167884/SP

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 269, desentranhe-se o manual do carro de fl. 100, 

entregando a autora mediante termo nos autos.

Após, arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811976 Nr: 18471-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para comprovar a sucessão empresarial alegada as fls. 

66/67, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 138072 Nr: 22215-59.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CEZAR FACHONE, CLARISSA BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, EDSON MASSAITI IGARASHI - OAB:6856, EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203/MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO FERREIRA - 

OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Visto.

Analisando os argumentos de fls. 792/794, bem como o sistema Apolo, 

verifica-se que realmente não houve alteração do advogado da 

executada, conforme requerido às fls. 673/674.

Desse modo, declaro nulo todos os atos subsequentes à falta de 

intimação correta (aplicação de multas, etc.), e determino a imediata 

correção do cadastro do advogado da executada na capa dos autos e 

sistema Apolo.

Após, considerando o lapso temporal e equívocos, intime-se o executado, 

por seu advogado, bem como pessoalmente , para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

Em seguida, havendo ou não manifestação da parte devedora, volte-me 

concluso para análise do pedido de fls. 797/809.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119105 Nr: 18338-57.2016.811.0041

 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: JONATHAS LEITE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUTUM LI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, ROSANGELA PIVA 

MOURATO - OAB:12..504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 Vistos,

 Anote-se como postulado à fl. 184 e 181.

Intime-se a requerida Mutum II SPE Empreendimentos, para regularizar a 

representação processual nos termos do art. 75, VIII, do NCPC, no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de revelia (art. 76, §1º II do NCPC).

No mais, indefiro o pedido de suspensão de fls. 184, vez que a Ação de 

Recuperação Judicial não suspende as ações de conhecimento.

Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734952 Nr: 31289-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, LIMA JUNIOR, DOMENE E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:, MAYNA DANTAS DE CARVALHO 

SANTOS - OAB:9.052/MT

 Verifica-se que merece guarida as alegações do exequente de que a 

ação deve prosseguir com relação a Ginco Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., entretanto antes de analisar o pedido de fls. 625, considerando que 

a condenação foi solidária, intime-se o exequente para apresentar 

demonstrativo de débito do valor da quota parte devida pela executada 

Ginco, no prazo de 5 (cinco) dias.

No mais, certifique-se o decurso do prazo para a executada Ginco efetuar 

o pagamento voluntário.

Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868220 Nr: 8119-53.2014.811.0041

 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: MARIA DOMINGAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 159 de 476



 Vistos.

Intime-se a autora para se manifestar sobre o pagamento voluntário da 

condenação efetuado pela ré à fl. 169, no prazo de 5 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763898 Nr: 16512-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO ROMANO LEITE PINTO, TELMA 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Defiro a penhora requerida à fl. 103, qual seja, 1 (uma) vaga de garagem 

indeterminada no Edifício Saint Laurent, constante do R2 da matricula 

7407, no Cartório do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis, expeça-se 

mandado de penhora avaliação e intimação.

Diligencie o exequente para seu fiel cumprimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 288795 Nr: 9356-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, CRISTHIANE 

GAIVA MATTOS - OAB:21.554, ELIMARI CUNHA FONTES - OAB:18329, 

FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, JULIANA ANDRADE 

MARCELO ANTUNES - OAB:18760, MARIELLE DA SILVA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 19863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Ante todo o exposto, face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 

11.101/2005, ao que JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, na forma do que estabelecem os artigos 924 e 803, I c/c 485, 

IV, todos do NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão de crédito 

da exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao Juízo 

Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – 

RJ.Publique-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de julho 

de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741587 Nr: 38407-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGUENEY ALVES DOS REIS - 

OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, bem como pessoalmente , 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1212852 Nr: 9273-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642, KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:OAB/MT 

13.212, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte embargante para manifestar sobre impugnação aos 

embargos de fls.143/147, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, concluso os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107349 Nr: 13540-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642, KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:OAB/MT 

13.212

 Defiro o pedido de fl. 85/86, expeça-se mandado de penhora avaliação e 

intimação dos seguintes lotes urbanos propriedade do executado, 

matriculas n.º 60.191, 60192, 60193, 60194, 78583, 78584, 78585, 

registrados no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande – MT.

Diligencie o exequente para seu fiel cumprimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784784 Nr: 38604-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO COSTA MARQUES BUMLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 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 a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 92913 Nr: 596-15.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MACHADO DE SOUZA, MARDEN MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Código 92913Visto.Quanto à manifestação do executado de fls. 567/570, 

convém registrar que acerca do excesso de execução, ele sequer indicou 

os parâmetros e valor que entende correto, requisito para que seja 

conhecido tal argumento, assim deixo de analisá-lo.Quanto à audiência de 

conciliação requerida pelo devedor, sabe-se que o juiz pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição (artigo 139, V, do do artigo 
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836 do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Contudo, se 

realizada a penhora, intime-se a parte devedora, sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que entender de 

direito. Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud negativa ou parcial, 

após as providências necessárias e a inclusão dos bens no leilão da 

próxima temporada (imóveis avaliados às fls. 519/520 e 545), intime-se a 

parte devedora, por seu advogado e pessoalmente, do dia, hora e local da 

alienação judicial.Atualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os 

editais, pelo menos 10 dias antes da data designada para o ato.Após a 

atualização da dívida, defiro o pedido de fls. 541/542, expeça-se certidão 

de crédito em favor de Ludovico, em 10% sobre o valor do débito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012907-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA MAKINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULTORIO KUROYANAGI LTDA - ME (RÉU)

KAREN FOSENCA BARBOSA AQUINO CRO-MT 7655 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e 

Estético, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Herica Makino em 

desfavor de Consultório Kuroyanagi Ltda. ME e Karen Fonseca Barbosa 

Aquino, alegando que contratou a parte ré para prestação de serviços 

odontológicos, para retirada de dois sisos superiores, um do lado 

esquerdo e outro direito, entretanto, afirma que foi retirado o dente molar 

superior esquerdo, ao invés do siso. Requer, a concessão da tutela de 

urgência para determinar as Requeridas a restituírem as despesas 

desembolsadas pela Requerente com exames, etc., e arcarem com o 

pagamento para implante do dente, 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] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, pois se trata de matéria que demanda prova técnica que só será 

possível na fase oportuna, ou seja, que realmente houve falha na 

prestação do serviço pela requerida. Além disso, a autora não ministrou 

prova de que as requeridas não poderão restituir o valor pago ou arcar 

com o implante em uma eventual sentença de procedência. 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 21/08/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001663-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HERINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO)

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

ÁGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Willian 

Heringer em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do 

serviço prestado pela requerida e que teve problema acerca da falta de 

água, sendo que o técnico da ré constatou o rompimento da tubulação e 

que o encanamento de água e esgoto está se cruzando. Que foi realizado 

um corte na sua calçada para separar os encanamentos, contudo o 

problema não foi resolvido, vez que ainda há odor e vazamento de esgoto. 

Requer, a concessão da tutela de urgência para determinar a Requerida a 

realizar a modificação da estrutura da tubulação de água e rede de 

esgoto, distanciando-as na medida tecnicamente admissível, para evitar 

contaminações e rompimento, 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 
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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] Não há como atender 

ao pedido nesta fase de cognição sumária, pois se trata de matéria que 

demanda prova técnica que só será possível na fase oportuna, ou seja, 

que realmente há falha na prestação do serviço pela requerida. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo 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, 26 de junho de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001996-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHUANY DO ESPIRITO SANTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1001996-17.2017.8.11.0041 Visto. Rhuany do Espírito Santo 

Gomes, representada por Anne Carolina do Espírito Santo Gomes, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Danos Morais Com Tutela de Urgência em desfavor de OI S.A., 

igualmente qualificada, alegando que ao tentar obter crédito, tomou 

conhecimento que o seu nome estava incluído nos cadastros de 

inadimplentes, indevidamente, pelo que requer, liminarmente, seja 

determinada a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito, 

sob pena de multa. No mérito, requer o cancelamento do contrato, 

condenando a ré ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 

25.000,00. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. Foi determinada a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros de inadimplentes, determinada a inversão do 

ônus da prova e deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designando-se audiência de conciliação (Id. 4688071). A audiência de 

conciliação foi realizada (Id. 5565141), restando infrutífera. A contestação 

e documentos foram foi apresentados (Id. 6031798), ocasião que a parte 

ré afirma que a autora era titular do terminal n. 65 3646 9327, desde 

9.12.2008, que foi cancelado por inadimplência em 1º.10.2012 e também 

do terminal 65 3646 0496, instalado em 6.6.2012, que foi retirado por falta 

de pagamento, assegurando que agiu no exercício regular de um direito e 

que inexiste danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos. A 

impugnação à contestação veio aos autos (Id. 6799158). As partes foram 

intimadas a especificarem as provas a produzir, manifestando (Id. 

7361266 e 8022122). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. A parte autora pretende seja declarado 

inexistente o débito que deu origem a inscrição de seu nome no cadastro 

de inadimplentes, bem como indenização por danos morais supostamente 

ocasionados pela parte ré no valor de R$ 25.000,00. Trata-se de relação 

consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à operadora 

ré demonstrar que os serviços foram contratados e utilizados pela autora, 

a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já que 

meios de prova estão à sua disposição, pois só assim comprovaria a 

utilização do serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, 

incisos I e II, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Na 

hipótese dos autos, muito embora a requerida tenha trazido no bojo dos 

autos telas sistêmicas e cópias de faturas telefônicas, com intuito de 

comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, trata-se de 

documentos produzidos de forma unilateral, o que por si só, não é 

suficiente a demonstrar a contratação mencionada ou a existência de 

débitos, como afirmado pela ré. Desse modo, cabia à requerida a 

comprovação da existência de contrato e se os serviços realmente foram 

utilizados pela autora, nos termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito, 

mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada a especificar as provas para 

elucidação dos fatos, informa o seu desinteresse pela produção de novas 

provas (Id. 8022122). Dessa forma, resta evidenciada a falha na 

prestação do serviço, o que, por si só, afasta incidência de excludente de 

culpa da vítima ou de terceiro, pois caso a requerida agisse com maior 

rigor, certamente, evitaria a ocorrência de danos à parte autora, cujo nome 

foi indevidamente inserido no cadastro de restrição ao crédito, devendo 

ser declarada inexistente a dívida que deu origem à inserção do nome da 
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autora no órgão de restrição ao crédito. Não havendo elementos hábeis a 

comprovar que a autora tenha contraído dívida com a requerida e, em se 

tratando de pedido de indenização decorrente de irregular inscrição no 

cadastro de inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais 

é no sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) 

se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. 

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 4686035), configurado 

está o dano moral a ser indenizado. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO 

MORAL, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA 

INSCRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005608385, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

31/07/2015”. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO 

DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é consequência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015).” Com relação ao arbitramento dos danos morais 

devem ser levados em consideração as circunstâncias do caso concreto, 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais promovida por 

Rhuany do Espírito Santo Gomes em desfavor de Oi S/A para declarar 

inexistente o débito que deu ensejo à inscrição no órgão de restrição ao 

crédito (Id. 4686035). Condeno a ré a indenizar os danos morais 

experimentados pela autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de julho de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021163-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1021163-54.2016.8.11.0041 Visto. Pedro Augusto Pasini de 

Alcantara, qualificado nos autos, ajuizou Reclamação Cível em desfavor 

de OI S.A., igualmente qualificada, alegando que ao tentar obter crédito, 

tomou conhecimento que o seu nome estava incluído nos cadastros de 

inadimplentes, indevidamente, pelo que requer seja declarada a 

inexistência do débito no valor de R$ 297,78, condenando a ré ao 

pagamento de danos morais a serem arbitrados por este juízo. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem 

necessários. Foi designada audiência de conciliação, determinada a 

inversão do ônus da prova e deferidos os benefícios da justiça gratuita ao 

autor (Id. 4817504). A conciliação restou prejudicada, em razão da 

ausência da parte autora (Id. 5865847). A contestação e documentos 

foram foi apresentados (Id. 6682483), tendo a parte ré aduzido, 

preliminarmente, litispendência e conexão das ações. No mérito, assegura 

que a parte autora era titular do contrato n. 65 36315366, junto a 

requerida, desde 10.1.2013, que foi cancelado em razão de inadimplência, 

em 14.10.2013 e que não praticou nenhum ato ilícito, inexistindo, portanto, 

danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos. A impugnação à 

contestação veio aos autos (Id. 7271240). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 9097944), manifestando (Id. 

9227657 e 10112570). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de 

menor complexidade e não tendo as partes interesse na produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A parte autora pretende 

seja declarado inexistente o débito que deu origem a inscrição de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos 

morais supostamente ocasionados pela parte a ser fixado por este juízo. 

A requerida alega, preliminarmente, litispendência e conexão dos 

presentes autos com os processos n 1021165-24.2016.8.11.0041, em 

trâmite na 7ª Vara Cível e n. 1021164-39.2016.8.11.0041, que tramita na 6ª 

Vara Cível, pugnando pela reunião dos feitos. Todavia, no caso dos autos, 

não obstante observar que as ações promovidas possuam as mesmas 

partes e pedido, constata-se a inscrição de valores diferentes, 

pressupondo tratar-se de contratos distintos, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. No mérito, é de se observar, que se trata de relação 

consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à operadora 

ré demonstrar que os serviços foram contratados e utilizados pela parte 

autora, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, 

já que meios de prova estão à sua disposição, pois só assim comprovaria 

a utilização do serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, 

incisos I e II, do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Na 

hipótese dos autos, muito embora a requerida tenha trazido no bojo dos 

autos telas sistêmicas, com intuito de comprovar a existência de relação 

jurídica entre as partes, trata-se de documentos produzidos de forma 

unilateral, o que por si só, não é suficiente a demonstrar a contratação 

mencionada ou a existência de débitos, como afirmado pela ré. Desse 

modo, cabia à requerida a comprovação da existência de contrato e se os 

serviços realmente foram utilizados pela autora, nos termos do artigo 373, 

II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada a 

especificar as provas para elucidação dos fatos, informa o seu 

desinteresse pela produção de novas provas (Id. 9227657). Dessa forma, 

resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta 

incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro, pois caso a 

requerida agisse com maior rigor, certamente, evitaria a ocorrência de 
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danos à parte autora, cujo nome foi indevidamente inserido no cadastro de 

restrição ao crédito, devendo ser declarada inexistente a dívida que deu 

origem à inserção do nome da parte autora no órgão de restrição ao 

crédito. Não havendo elementos hábeis a comprovar que a parte autora 

tenha contraído dívida com a requerida e, em se tratando de pedido de 

indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. Assim, 

se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 4173508), configurado está 

o dano moral a ser indenizado. Ademais, não se pode falar em 

preexistência de legítima inscrição, nos moldes da Súmula 385 do STJ, 

considerando que todas as inscrição estão sendo questionadas em juízo. 

Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE EXCLUSÃO DO 

CADASTRO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO, ANTE A 

EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005608385, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015”. “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

consequência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015).” Com relação 

ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na Reclamação Cível proposta por Pedro Augusto Pasini de 

Alcantara em desfavor de Oi S/A, para declarar inexistente o débito 

discutido nestes autos e que deu ensejo à inscrição no órgão de restrição 

ao crédito (Id. 4173508). Condeno a ré a indenizar os danos morais 

experimentados pela autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º e 

parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018914-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1018914-33.2016.8.11.0041 Visto. Emidio Pereira Magalhães, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Danos Morais em desfavor de Claro S.A., igualmente qualificada, 

alegando que ao tentar obter crédito, tomou conhecimento que o seu nome 

estava incluído nos cadastros de inadimplentes, indevidamente, pelo que 

requer seja declarada a inexistência de débito, excluindo o seu nome do 

cadastro de inadimplentes, condenando a parte ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foi 

determinada a inversão do ônus da prova e deferidos os benefícios da 

justiça gratuita ao autor (Id. 3676666). A contestação e documentos foram 

apresentados (Id. 4758146), tendo a parte ré afirmado que o autor 

contratou um plano “Pós Fixo Flex + Claro TV”, junto a requerida e, apesar 

de utilizar os serviços não honrou com o pagamento de algumas faturas, 

tornando-se inadimplente, não restando outra alternativa a não ser inserir 

o nome do mesmo nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo danos 

morais, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. 

Em pedido contraposto que o autor seja condenado a adimplir o valor 

discutido nos autos de R$ 226,64 e, em pedido alternativo, seja o 

arbitramento do dano moral fixado com atenção aos princípios da 

razoabilidade de proporcionalidade. A audiência de conciliação foi 

realizada, restando infrutífera (Id. 4784844). A impugnação à contestação 

veio aos autos (Id. 8801515). As partes foram intimadas a especificarem 

as provas a produzir, tendo a parte autora manifestado (Id. 10092230), 

decorrendo o prazo para manifestação da parte ré, conforme certificado 

(Id. 10348346). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. A parte autora pretende seja declarado 

inexistente o débito do qual está sendo cobrado, por considera-lo 

indevido, bem como seja seu nome excluído do cadastro de inadimplentes, 

condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

supostamente ocasionados pela parte ré no valor de R$ 10.000,00. 

Trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui 

exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, 

com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em 

juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade 

e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. 

Cumpre apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à 

operadora ré demonstrar que os serviços foram contratados e utilizados 

pela parte autora, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua 

responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só 

assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, conforme 

dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” Na hipótese dos autos, muito embora a requerida tenha 

trazido no bojo dos autos telas sistêmicas, com intuito de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, trata-se de documentos 

produzidos de forma unilateral, o que por si só, não é suficiente a 

demonstrar a contratação mencionada ou a existência de débitos. Desse 

modo, cabia à requerida a comprovação da existência de contrato e se os 

serviços realmente foram utilizados pela autora, nos termos do artigo 373, 

II, CPC., o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada a 

especificar as provas para elucidação dos fatos, nada manifestou. Dessa 

forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, 

afasta incidência de excludente de culpa da vítima ou de terceiro, pois 
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caso a requerida agisse com maior rigor, certamente, evitaria a ocorrência 

de danos à parte autora, cujo nome foi indevidamente inserido no cadastro 

de restrição ao crédito, devendo ser declarada inexistente a dívida que 

deu origem à inserção do nome da parte autora no órgão de restrição ao 

crédito, não havendo que se falar em necessidade de adimplemento da 

fatura, como quer a ré em seu pedido contraposto. Não havendo 

elementos hábeis a comprovar que a parte autora tenha contraído dívida 

com a requerida e, em se tratando de pedido de indenização decorrente 

de irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência 

dominante em nossos tribunais é no sentido de que “a exigência de prova 

do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular”.. Assim, se da conduta ilícita da ré 

resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 3312248), configurado está o dano moral a ser 

indenizado. Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA 

DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER 

DE EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO 

CONFIGURADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DA 

PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005608385, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015”. “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

consequência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015).” Com relação 

ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Com relação ao pedido contraposto, ou 

seja, a condenação do autor ao pagamento do débito de R$ 226,64 

(duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), em razão do 

valor ser considerado inexistente, não há como prosperar o pleiteado, 

neste ponto. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais promovida por Emidio Pereira Magalhães em desfavor de 

Claro S/A, para declarar inexistente o débito que deu ensejo à inscrição do 

nome do autor no órgão de restrição ao crédito (Id. 3312248). Condeno a 

ré a indenizar os danos morais experimentados pela autora que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Em razão de ter a parte autora decaído 

de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, 

§ 2º e parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015056-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITOR VINICIUS NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1015056-91.2016 Visto. Witor Vinicius Nunes da Silva, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Ressarcimento de Cobrança 

Indevida c/c Pedido de Liminar em desfavor de Telefônica Brasil S/A 

(Vivo), igualmente qualificada, alegando que buscou comprar da requerida 

um pacote de serviços, tendo como objeto a disponibilização de sinal de 

internet, com garantia de tais serviços funcionariam com boa qualidade no 

local conhecido como Sucuri, o que não aconteceu. Contudo, o seu nome 

foi negativado por falta de pagamento de serviços que não funcionaram, 

pelo que requer a antecipação da tutela para exclusão do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja 

declarada indevida a negativação discutida, condenando a ré ao 

pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais) e o dobro do que foi cobrado indevidamente, além das 

custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foi 

determinada a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, 

determinada a inversão do ônus da prova e designada audiência de 

conciliação (Id. 2003021). A contestação e documentos foram 

apresentados (Id. 3023532), tendo a parte ré aduzido que não existiu 

falhas de sinal telefônico ou na prestação de serviços de internet, visto 

que o relatório de consumo da linha demonstra intensa utilização dos 

serviços desde a habilitação e não pagamento pelos serviços prestados, 

inexistindo ilícito. Observa que os serviços habilitados na modalidade 

pré-pago, após o término dos créditos da franquia, dependem de recursos 

regulares para que não haja interrupções, o que não é caso em análise, 

requerendo a improcedência dos pedidos. A impugnação à contestação 

veio aos autos (Id.3253472). As partes foram intimadas a especificarem 

as provas a produzir (Id. 4765870), tendo a parte ré pugnado pelo 

julgamento antecipado (Id. 4813076), decorrendo o prazo para 

manifestação da parte autora, conforme certificado (Id. 4992059). É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e não 

tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. O autor pleiteia a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes e que seja declarado inexigível a referida negativação, 

condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Trata-se de relação 

consumerista, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, por equiparação, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. É incontroversa 

a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, frente à 

alegação de que o serviço contratado não foi prestado, cabia à ré 

demonstrar que ele foi utilizado pelo autor, a fim de resolver a 

controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já que meios de prova estão 

à sua disposição, pois só assim comprovaria a utilização do serviço pelo 

consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. 

Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 
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Observando todo o conjunto probatório dos autos, impõe-se reconhecer a 

conduta ilícita da empresa de telefonia, na medida em que deixou de 

cumprir sua incumbência contratual, seja não prestando o serviço, ou 

ainda, cobrando por ele e ainda, por inserir o nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes. Na hipótese dos autos, muito embora a 

requerida tenha trazido no bojo da contestação telas sistêmicas, com 

intuito de comprovar a utilização dos serviços, é certo que se trata de 

prova unilateral, o que por si só, não é suficiente a demonstrar a utilização 

dos serviços cobrados. É certo que cabe a prestadora de serviços o ônus 

de provar o cumprimento do contrato, por incidência do artigo 6º, VIII do 

CDC, por ostentar o cliente a condição de hipossuficiente na relação 

consumerista, prova da qual a ré não se desincumbiu, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Em se tratando de pedido de indenização decorrente 

de irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, a jurisprudência 

dominante em nossos tribunais é no sentido de que “a exigência de prova 

do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular”. Assim, se da conduta ilícita da ré 

resultou a inserção indevida do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 1969860), configurada está o dano moral a ser 

indenizado. Assim é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA 

DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER 

DE EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO 

CONFIGURADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO EM NOME DA 

PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005608385, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 31/07/2015”. Com relação ao 

arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É 

importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Quanto ao pedido de repetição do indébito, 

tenho que razão não assiste à parte autora, pois a jurisprudência é firme 

no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não se 

verifica nos autos. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Ressarcimento de Cobrança Indevida c/c 

Pedido de Liminar promovida por Witor Vinícius Nunes da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. (Vivo), para declarar inexistente o 

débito que deu ensejo à inscrição no órgão de restrição ao crédito e 

confirmar a liminar deferida que determinou a exclusão do nome do autor 

do banco de dados do SPC/Serasa, relativo ao débito discutido nos autos. 

Condeno a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que 

fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data 

do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento danoso. Em razão de ter a parte autora 

decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo único do Novo 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, 13 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010353-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerida para efetuar o depósito dos honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007259-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (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: 1007459-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (AUTOR)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008926-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1004250 Nr: 25260-51.2015.811.0041

 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: LUCIANO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono estes autos para proceder a intimação da parte requerida para, 

no prazo legal, manifestar acerca da petição de fls. 132/138.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 903578 Nr: 32522-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, 

JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, 

WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 Vistos, etc. Ante o noticiado pelas partes, determino que após o prazo de 

30 dias manifestem-se as partes. Em seguida voltem-me os autos 

conclusos. Saem os presentes intimados, expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 979850 Nr: 14034-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

informar seus dados bancários e CNPJ para a confecção do alvará 

judicial.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 985819 Nr: 16706-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO REGIS HENKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA, SEVAL SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do 

MANDADO DE INTIMAÇÃO negativo juntado ao autos.

 Thatyane C. Olmedo- Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983530 Nr: 15623-76.2015.811.0041

 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: EDNA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.90/93 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 969069 Nr: 8892-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PIO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação adesivo 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

 Cod. Proc.: 875692 Nr: 13893-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO SAINT TROPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

MEDIO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MANDELLI - 

OAB:27973, ROBERTO LUIZ CORREA - OAB:13.403/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para maifestar acerca da certidão do oficial de justiça juntado 

aos autos.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1020446 Nr: 32154-43.2015.811.0041

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

ANDRADE FERREIRA DIAS - OAB:100101

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1120956 Nr: 19204-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAETANO DO NASCIMENTO, RENATO 

CAETANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 

20927/O, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:18662, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, RODRIGO LEITE DA COSTA 

- OAB:20362/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerente para, no prazo legal, impugnar a 
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contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012367 Nr: 28527-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIS DA SILVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Evitando a ocorrência de qualquer nulidade, republico a seguinte certidão: 

"Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos". Era o que me competia.

Danilo Gusmão P. Duarte –Analista Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089793 Nr: 6089-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ALVES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente e Requerido, para, querendo, manifestar-se 

nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087133 Nr: 4791-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FABIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente e Requerido, para, querendo, manifestar-se 

nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061262 Nr: 51544-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYVID REIS TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente e Requerido, para, querendo, manifestar-se 

nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 957144 Nr: 3631-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente e Requerido, para, querendo, manifestar-se 

nos autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021587-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANA BENEDITA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021587-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: EDIANA BENEDITA MAGALHAES Vistos. 

Inicialmente, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para esclarecer os atos por 

ele praticado, tendo em vista que o despacho que concedeu a liminar foi 

bem claro: "Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional", ou seja, tal reforço 

deve ser requerido, após a evidência de sua necessidade, portanto, intimo 

os Meirinhos Ernest e Saturnino para esclarecer em 10 dias, tendo em 

vista a informação em outros autos que tal procedimento - uso da força 

policial tem se tornado corriqueiro. No mais, da análise dos autos, observo 

na petição de ID. 9768179 , informação trazida pelo autor de que entabulou 

acordo com a parte requerida, pugnando pela homologação do acordo e 

extinção do feito. Assim, intimo o Banco para no prazo de 05 dias 

comprovar a restituição do bem, ante a informação de que o mesmo seria 

restituído a devedora mediante termo, contudo, não houve a apresentação 

do mesmo aos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019579-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019579-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: MARCO ANTONIO 

PEREIRA COUTO Vistos. Deverá o requerente promover ao depósito de 

diligência no prazo de 15 dias, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado. Senão vejamos: Art. 4º A guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 
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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. Em caso de inércia quanto a qualquer 

uma das determinações por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. Cumprido, PROCEDA-SE VALENDO A CÓPIA DE 

MANDADO, visando a busca e apreensão do bem descrito na deprecada 

e citação e demais atos no endereço: - RUA 36, QUADRA 22, CASA 02, 

BAIRRO JARDIM INDUSTRIÁRIO I, NESTA CAPITAL. Cumpra-se. CUIABÁ, 

11 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013109-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA BARBOSA PORTO (DEPRECADO)

EDSON TASCA PORTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013109-65.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO DEPRECADO: EDSON TASCA PORTO, NEUSA 

BARBOSA PORTO Vistos. PRIMEIRAMENTE, verifique o Sr. Gestor o que 

ocorreu com a presente, tendo em vista que foi despachada pelo MM. 

Juíza Anglizey sem declínio de competência. Devidamente certificado e 

estando correta a manutenção desta neste juízo, PROCEDA-SE COMO 

ABAIXO SEGUE: Deverá o requerente promover ao depósito de diligência 

no prazo de 15 dias, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. 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. Em caso de inércia quanto a qualquer 

uma das determinações por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC. Cumprido, PROCEDA-SE VALENDO A CÓPIA DE 

MANDADO de citação de intimação e demais atos dos executados no 

endereço: - Rua Almeida Lara, n°435-Bandeirantes, na cidade de 

Cuiabá-MT CEP:78010030. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016744-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INAE MILANEZ LOPES (REQUERIDO)

L.M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

AMANDA MILANEZ LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016744-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: L.M. COMERCIO DE CIMENTO LTDA, AMANDA MILANEZ 

LOPES, INAE MILANEZ LOPES Vistos. Da análise dos autos, constata-se 

que a Carta Precatória não se encontra devidamente instruída, razão pela 

qual, intimo a parte exequente para, no prazo de 15 dias instruir 

corretamente a missiva, salientando a necessidade de que a referida 

venha acompanhada, dentre outros da cópia integral do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC No mesmo prazo, deverá o requerente promover 

ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado. 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. Em caso de inércia do exequente por 

mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. 

CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia desta de mandado, empós, 

esgotados os atos, devolva-se com as homenagens de estilo. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020174-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE GONCALVES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020174-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: ALINE 

GONCALVES DE MORAES Vistos. Compulsando os autos, constato a 

ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, 

intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou 

se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020265-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEI CALDERON OAB - SP114904 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA MESA RESTAURANTE EIRELI - ME (REQUERIDO)

MOISES MELLA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020265-70.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: BOA MESA RESTAURANTE EIRELI - ME, MOISES MELLA 

JUNIOR Vistos. Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória 

não se encontra devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, 

salientando a necessidade de que a referida venha acompanhada, dentre 

outros, das custas referentes a distribuição da missiva, instrumento do 

mandato conferido ao advogado, bem como da cópia integral do 

instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no 

artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC No mesmo prazo, deverá o 

requerente promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. 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. Em caso de inércia 

do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. CUMPRIDO, proceda-se valendo a cópia desta de mandado, citando 

as partes, EMPÓS, esgotados os atos, devolva-se com as homenagens de 

estilo. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020204-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELYNTON MORESCHI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020204-15.2018.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT RÉU: HELYNTON MORESCHI 

Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020130-58.2018.8.11.0041

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:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (RÉU)

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020130-58.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, 

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA Vistos. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020049-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020049-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A REQUERIDO: AMAZON CONSTRUTORA LTDA Vistos. 

Tratam os autos de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, 

visando à apreensão do bem 01 (UMA) MÁQUINA, MARCA VOLVO, MOD. 

MOTONIVELADORA G930, ANO MOD. 2013, ANO FABR. 2013, 

CHASSI/SÉRIE Nº VCE0G930J00502828. Ante a juntada dos documentos 

necessários, nos termos do art. 3º, § 12, Decreto-Lei n° 911/1969, DEFIRO 

o pleito de ID 13784169. Desta feita, CUMPRA-SE VALENDO A CÓPIA DE 

MANDADO de busca e apreensão no endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, n° 157, Bairro baú, Cuiabá - MT Sem prejuízo, 

expeça-se oficio à VARA CÍVEL DE PINHAIS/PR com o intuito de informar 

quanto a Busca e Apreensão determinado nestes autos. Esgotados os 

atos devolva-se com as homenagens de estilo. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016773-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício nº 353/2018/DCM, indexado 

no ID 14157834, dando prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 13 de julho de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793281 Nr: 47371-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY GREESLER FACUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WISLEY GREESLER FACUNDIM, Cpf: 

69822204191, Rg: 115.250-37, brasileiro(a), solteiro(a), assessor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do debito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 22.075,89 - Valor 

Atualizado: R$ 20.068,99 - Valor Honorários: R$ 2.006,90

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, assim, determino a citação ficta da executado 

WISLEY, conforme requerimento de fls. 78.Desta feita, expeça-se o 

regular edital de citação, com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos 

moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de 

extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, 

quanto a retirada e publicação do edital, cumpra-se a determinação de fls. 

65vº, qual seja, “(...) Suspendo a presente execução nos moldes do artigo 

921, inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.(...)”Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 12 de julho de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793281 Nr: 47371-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY GREESLER FACUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 731719 Nr: 27858-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO AUGUSTO CALDERADO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A CREDICARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FERREIRA BORGES - 

OAB:24984/O, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação da advogada Amanda 

Ferreira Borges, OAB/MT 24.984/O, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 731719, numeração única 

27858-17.2011.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816308 Nr: 22754-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ÉRIKA 

BORGES SOLER - OAB:17850/O, MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - 

OAB:22.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca quanto a impugnação de fls. 131/148, dando o 

regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 418422 Nr: 5260-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEIDE BARBOSA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação da advogada NAURA NEDIA 

LEITE DE OLIVEIRA, OAB/MT 10.180/O, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 418422, numeração única 

5260-06.2010.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282777 Nr: 2564-16.2018.811.0041

 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: FELINTO CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao contido às fls. 62/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10294 Nr: 444-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A -CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA TIOLA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, nos moldes do artigo 485, III 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações 

devidas.PI.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 383624 Nr: 19821-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Nos termos da decisão de fls. 264, bem como, ante a apresentação da 

complemantação do laudo acostada às fls. 273/278, PROCEDO A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, manifestarem-se quanto aos esclarecimentos de fls. 273/278.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955798 Nr: 2931-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CICARONI ALBERICI ME, BRUNO 

CICARONI ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos A.Rs de fls, 103/104, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1074566 Nr: 57364-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MENDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Às fls. 102/104 as partes apresentaram acordo, pleiteando por sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral deste.

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o dia 29/06/2020, nos termos do artigo 922, do 

Código de Processo Civil.

Após o transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar 

acerca do adimplemento da avença em 15 dias, sob pena de anuência 

tácita à extinção da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 340397 Nr: 10755-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SALIM DALEVEDOVE JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

O exequente pugna na petição de fls. 51 pela realização de novo 

BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 45, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, indefiro o referido 

pleito.

Sobre o assunto, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 

655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda.” Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

No mais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se manifestar 

acerca das pesquisas realizadas neste feito às fls. 45/49, sob pena de 

arquivamento.

Transcorrido, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95821 Nr: 3699-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA, 

LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, 

SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, CIVIS FERNANDES DE SOUZA - OAB:2862-B/MT, Daniel 

Magno Moro Silva - OAB:12.399-OAB/MT, JOANA AMABILE MORO 

SILVA - OAB:20.376, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos.

Em primeiro lugar, torno sem efeito o termo de penhora realizado às fls. 25.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em três laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1066980 Nr: 54039-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, ante o teor do v. acórdão de fls. 79/81 que anulou a 

sentença de fls. 60/61, proceda-se a alteração na capa dos autos, bem 

como no sistema Apolo do tipo de ação, voltando a constar Ação de 
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Execução de Título Extrajudicial.

Ademais, INTIMO o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço da 

exordial.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 770465 Nr: 23487-73.2012.811.0041

 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: ANTESAN DA GUIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo para quitação do 

contrato objeto da lide, pugnando pela homologação de seus termos.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença, o 

que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Sem prejuízo, por verificar que na cláusula 4 consta que o montante 

depositado em juízo poderá ser levantado integralmente em favor do 

causídico do requerente, dispõe o Provimento nº 68/2018 – CNJ que 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.

 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.

Assim, intimo o Banco requerido, via DJE, para manifestar acerca da 

referida cláusula, salientando que seu silêncio redundará em anuência ao 

pleito.

Com efeito, intimo o causídico Adriano Garcia da Costa para, no prazo de 

15 dias acostar seus dados bancários para posterior levantamento do 

Alvará.

Ante a renúncia ao prazo recursal, após o levantamento do montante, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95821 Nr: 3699-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELA APARECIDA NEVES PEREIRA, 

LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, 

SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, CIVIS FERNANDES DE SOUZA - OAB:2862-B/MT, Daniel 

Magno Moro Silva - OAB:12.399-OAB/MT, JOANA AMABILE MORO 

SILVA - OAB:20.376, MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROC. ESTAD - OAB:4646

 Nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - INÉRCIA DA PARTE - Está correta a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, "quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias" 

(artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil).”(TJ-MG - AC: 

10707140013616001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 17/12/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/01/2016)“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mant ida. ” (TJ-DF -  APC:  20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389)Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial que move o BANCO BANDEIRANTES S/A 

(atual ITAÚ UNIBANCO S/A) em face de MICHELA APARECIDA NEVES 

PEREIRA e LEOPOLDINO MARQUES DO AMARAL, o que faço com amparo 

legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1074792 Nr: 57429-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINETH DE ALMEIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mant ida. ” (TJ-DF -  APC:  20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de JOCINETH DE 

ALMEIDA CORREA, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 711433 Nr: 4486-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES 

BALANCEADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC - INTIMAÇÃO 

PESSOAL - INÉRCIA DA PARTE - Está correta a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, "quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias" 

(artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil).”(TJ-MG - AC: 

10707140013616001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 
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Julgamento: 17/12/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/01/2016)“PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. 

ABANDONO. 1. Quando o autor, mesmo depois de realizada a intimação 

pessoal e de seu patrono, não atende ao comando judicial, a extinção do 

processo é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mant ida. ” (TJ-DF -  APC:  20141310008536 DF 

0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389)Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, ajuizada Banco Bradesco S/A em face de 

Rr Industria e Comercio de Rações Balanceadas Ltda, o que faço com 

amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114185 Nr: 16377-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 69, procedendo a pesquisa de 

endereços por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito 

(extratos em anexo).

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após, intime-se o requerente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo, sob pena de extinção do 

feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, deixo de designar audiência de conciliação.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443439 Nr: 19069-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA., VERCIONE JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 (...) De outro norte, tendo em vista a vinculação do valor constante do 

extrato em anexo (R$ 30.337,91), 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 executado 

por meio da Defensoria Pública, para que se manifeste no prazo de 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 em nome de BANCO 

BRADESCO S/A (237), CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, AGÊNCIA Nº 4040, 

CONTA CORRENTE Nº 1-9. Após, tudo cumprido e com a expedição do 

necessário Alvará, a SUSPENSÃO do feito nos termos do art. 921, inciso III 

do CPC/2015, haja vista a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739551 Nr: 36208-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CUNHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356, MARILENE CORRÊA RAMOS - OAB:9963

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (protocolo 

nº 1306770, datado de 29/05/2018) concernente no pagamento da 

condenação pelo Banco no montante de R$1.693,38.

Ante o teor da petição constante da capa dos autos, intimo a causídica do 

requerido para que se manifeste acerca do valor depositado, no prazo de 

15 dias, sob pena de anuência e extinção do feito nos termos do art. 924, 

inciso II do CPC.

Ato contínuo, tendo em vista a vinculação do valor constante do extrato 

em anexo (R$1.706,18, atualizado nesta data), 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 Banco requerente por meio de seu patrono (via DJE) para 

que se manifeste no prazo de 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.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de ANGÉLICA ANAI ANGULO, CPF Nº 219.026.258-54, AGÊNCIA Nº 

6879, CONTA CORRENTE Nº 07994-2, BANCO ITAÚ S/A (341) e extinção 

do feito, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 975277 Nr: 11741-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA AIRES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (protocolo 

nº 560573/2018, datado de 24/05/2018) concernente no pagamento da 

condenação pelo Banco no montante de R$7.760,02.

Ante o teor da petição constante da capa dos autos, intimo o patrono da 

requerente Eliana para que se manifeste acerca do valor depositado, no 

prazo de 15 dias, sob pena de anuência e extinção do feito nos termos do 

art. 924, inciso II do CPC.

 Consigno que a requerente apresentar seus dados bancários em igual 

prazo.

Ato contínuo, tendo em vista a vinculação do valor constante do extrato 

em anexo (R$7.808,43, atualizado nesta data), 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 174 de 476



necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco requerido por meio de seu patrono (via DJE) para 

que se manifeste no prazo de 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.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para expedição do 

Alvará e extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 941261 Nr: 55319-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOLI DESIGN MOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Do simples compulsar dos autos, nota-se o evidente excesso na 

execução quanto ao remanescente das parcelas em atraso (fls. 77 e 

79/81), haja vista que já houve a venda do automóvel e o Banco não 

promoveu ao abatimento necessário (bem apreendido em 09/06/2015), 

assim, intimo-o para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos a planilha 

necessária ao prosseguimento do feito, sob pena arquivamento.

Com a juntada da planilha, retornem-me os autos conclusos para 

realização de penhora on line e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 239741 Nr: 3298-36.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBER JÓIAS E RELÓGIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127, VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls.182, dando o 

devido prosseguimento ao feito. Na eventualidade de novo pedido de 

desentranhamento de Mandado, que a parte autora COMPROVE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822262 Nr: 28441-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

LUCIANO COSTA

 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:

 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.109, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732888 Nr: 29102-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA, ROBERTO CARLOS GARCIA, ROBERTO CARLOS GARCIA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”.Ademais indefiro o pedido de fls. 80-v quanto a 

dilação de prazo por 30 dias ante a ausência de amparo legal quanto a tal 

pedido, bem como, já transcorreu e muito o prazo requerido.Não conheço 

do argumento de fls.80, segundo parágrafo, por ausência de 

determinação judicial, cuja averbação se deu pelo exequente, portanto, em 

caso de inércia deverá suportar o ônus de sua desídia.Apesar de não 

cumprir o comando judicial, denota-se pelo andamento do TJSP que a carta 

precatória aguarda o pagamento da taxa judiciária e diligência do oficial, 

desde 05/2018, portanto, CONCEDO o prazo de 15 dias, para comprovar 

que cumpriu, sob pena de extinção e ofício para devolução dessa sem 

cumprimento.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso 

para extinção por manifesto desinteresse, sendo desnecessária a 

intimação da Instituição Financeira via correio com aviso de recebimento, 

ante o AR de fls. 82.Outrossim, saliento que em caso de pedido 

protelatório, que não tenha o condão de solucionar a pendência acima, 

será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC, em 10% do valor da causa 

em favor do Estado, bem como, o feito convertido em 

execução.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 80345 Nr: 903-37.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., FRANCESCO FLORES, FIORELLA MAZZANTI, 

EDUARDO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 175 de 476



OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES - OAB:9995/MT

 (...) Em primeiro lugar, intime-se o exequente acerca do teor do Malote 

Digital advindo do TRT – 23º Região em que informa que o imóvel 

matriculado sob o nº 51.693 averbado no 5º Ofício de Cuiabá/MT – estará 

disponível em hasta Pública designada para os dias 13/07/18 o 1º leilão e 

27/07/18 o 2º leilão – das 8h30min às 14h30min., no prazo de 15 dias. 

Outrossim, não obstante a informação retromencioada, insta salientar, que 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, conforme se 

vislumbra da alteração do Código de Processo Civil/2015 em que ressalta 

a importância da Conciliação no processo, incumbindo ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição. Desta feita, levando-se em conta as 

recomendações contidas nos artigos 139, inciso V e 3º, parágrafo 3º e 

8º, todos do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da maior 

celeridade processual, visando permear as vantagens da conciliação para 

a solução de conflitos (requerimento de fls. 731), DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h. Intimem-se as 

partes por meio de seus patronos para que compareçam à solenidade, 

assim como para que venham munidas das propostas de acordo e com 

poderes para transigir. De outro lado, tendo em vista que a causídica 

Fabiúla e Gustavo Góes já foram regularmente intimados às fls. 732, não 

há que se falar em restituição de prazo, nem mesmo em tentativa de 

citação dos executados, haja vista que todos foram citados às fls. 39 

(Théa Rodin, Francesco e Eduardo) e 49 (Fiorella). Nesse sentido, intimo 

os patronos do Banco (Fabiúla e Gustavo) para que se manifestem quanto 

ao pleito do causídico Sandro Pissini para rateio de honorários 

advocatícios (fls. 729/730), assim como tragam a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias. No mais, aguarde-se à realização da 

solenidade. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341853 Nr: 12162-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MOTA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Belchior - OAB:31084-A, 

WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC, o edital deverá ser publicado 

uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, 

intime-se o exequente para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação (...)às fls. 176 o 

exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de 

ativos financeiros em nome do executado(...)Com efeito, verifico do 

extrato em anexo que o referido procedimento restou inexitoso(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem arrestados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70215 Nr: 5713-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, 

MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Às fls. 172/173, o credor pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor(...)Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

inexitoso(...)vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens do devedor passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do 

devedor(...)Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 375545 Nr: 12317-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PEÇAS ELÉTRICAS JR LTDA, JOSE 

RUBENS HERNANDES, LEONILDA THOMAZINI HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, BÍSNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.208/MT, DIEGO 

DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, EDUARDO THEODORO 

FABRINI - OAB:10018/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Embargos do Devedor c/c Pedido de Liminar em 

fase de cumprimento de sentença ajuizada por COMERCIAL DE PEÇAS 

ELÉTRICAS JR LTDA, JOSÉ RUBENS HERNANDES e LEONILDA THOMAZINI 

HERNANDES em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA 

GRANDE CUIABÁ.

Na sentença de fls. 38/42, houve rejeição deste Embargos com 

condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

Desta feita, às fls. 55/57 os advogados da embargada pleitearam pela 

penhora de valores nas contas bancárias dos embargantes para 

pagamento da condenação, porém, até o momento, não houve intimação 

destes, razão pela qual, INTIMO OS EXECUTADOS, via DJE, para, no prazo 

de 15 dias efetuarem o pagamento do valor de R$ 4.643,48, apresentado 

às fls. 55/57 (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 820402 Nr: 26644-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 
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OAB:14081/MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Vistos etc...

Ante o teor do v. acórdão de fls. 117/119, INTIMO o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço da 

exordial.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823427 Nr: 29534-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA 

- OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, 

RPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Considerando que até a presente data o devedor não foi encontrado para 

intimação, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa do atual 

endereço deste por meio do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito 

(extrato em anexo).

 Desta feita, intime-se o devedor, via correio com aviso de recebimento no 

endereço: Rua Bigua, Nº 10, Quadra 53, Bairro CPA III, Setor III, nesta 

cidade, para, no prazo de 15 dias efetuar o depósito de R$ 46.584,16, sob 

pena de aplicação da multa disposta no artigo 523, § 1º do CPC.

Ademais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição 

de bens do devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que o veículo encontra-se apreendido 

desde 13 de abril de 2007, estando pendente a citação do requerido 

desde então.

O Banco, apesar de intimado por várias vezes para retirar e comprovar a 

publicação do edital de citação, fez letra morta das determinações 

judiciais, razão pela qual, aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa 

devidamente atualizado em favor do Estado.

De outro lado, apesar de o Banco não ter cumprido o contido às fls. 98, 

verifica-se que o presente processo se arrasta desde o ano de 2007, 

pendente de citação do devedor desde a apreensão do veículo que 

ocorreu no mesmo ano, procurando levar o feito à extinção de forma 

desleal.

Desta feita, com fito de solucionar a pendência, posto se tratar de 

processo da meta, onde, inclusive, evidencia-se a falta de interesse do 

devedor, proceda-se a citação editalícia do requerido, nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, intime-se o Banco para manifestar em 15 dias.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão ao gabinete para consolidação do 

bem na posse do Banco e demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754225 Nr: 6194-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA SANTOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que o veículo foi reintegrado na posse 

do Banco desde 10 de maio de 2013, estando pendente a citação da 

requerida desde então.

O Banco, apesar de intimado para retirar e comprovar a publicação do 

edital de citação, tanto pelo DJE, quanto pessoalmente, fez letra morta das 

determinações judiciais, razão pela qual, aplico-lhe a multa de 20% do 

valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado.

De outro lado, apesar de o Banco não ter cumprido o contido às fls. 67, 

verifica-se que o processo se arrasta desde 2012, sem citação da 

devedora apesar de a reintegração do veículo que ocorreu em 2013, 

tratando-se de processo da meta, abandonado pelo autor com fim único 

de levar o feito à extinção de forma desleal.

Desta feita, evidenciando a falta de interesse de ambas as partes, posto 

que apesar do bem apreendido, com advogado anotado, a ré mantém-se à 

margem, portanto, para regular conclusão da reintegração, proceda-se a 

citação editalícia da requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins, SALIENTANDO que 

apesar da anotação dos causídicos da ré, este ocorreu em face da ação 

revisional, que não interviram neste.

Empós, intime-se o autor para manifestar em 15 dias.

Tudo cumprido proceda-se a conclusão ao gabinete para consolidação do 

bem na posse do Banco.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 842600 Nr: 46633-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15.484-A/MT, 

SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, constata-se que o veículo foi apreendido em 04 de 

setembro de 2015, estando pendente desde então a citação do requerido.

O Banco, apesar de intimado para retirar e comprovar a publicação do 

edital de citação de fls. 132, somente efetuou a retirada em 02 de março 

de 2018, deixando de comprovar sua publicação, razão pela qual, 

aplico-lhe a multa de 10% do valor da causa devidamente atualizado em 

favor do Estado.

De outro lado, apesar de o Banco não ter cumprido o que foi determinado, 

verifica-se que o presente processo se arrasta desde o ano de 2013, 

pendente de citação do devedor desde apreensão do veículo, 

encaminhando o feito à estinção de forma desleal.

Desta feita, evidenciando a falta de interesse do devedor, no bem 

apreendido, bem como, os atos procrastinatório do Banco, proceda-se a 

citação editalícia do requerido, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, intime-se o Banco para manifestar em 15 dias.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão ao gabinete para consolidação do 

bem na posse do Banco.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 257699 Nr: 20387-23.2006.811.0041

 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): LINDOMAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que o requerido não foi localizado até o 

momento, apesar das diversas diligências despendidas nesse sentido.

Desta feita, tratando-se de processo da meta, evidenciando a falta de 

interesse do devedor no bem apreendido em 12/2007, já que não interviu 

no caderno processual, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso II, do CPC, o edital 

deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, intime-se a autora para manifestar em 15 dias, transcorrido, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 912733 Nr: 38677-08.2014.811.0041

 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: PEDRO PAULO DE ARRUDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 ...Todavia, ante a comprovação, por meio da documentação de fls. 

117/128, da cessão de crédito outorgada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A ao Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados NPL I e, deste para RECOVERY DO BRASIL 

CONSULTORIA S/A, determino a inserção desta última no polo passivo e 

revogo a decisão anterior, quanto à revelia... Logo, é imperioso 

reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante 

o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao 

contrário do suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em 

face de atos perpetrados pelo réu, inequívoca a utilidade da medida e a 

adequação do meio utilizado para tanto. No que concerne ao valor 

incontroverso, destaco que o autor apontou na exordial ser a parcela 

mensal de R$ 642,66, de modo que não assiste razão ao réu quanto ao 

ponto... no que tange ao dever de exibição do contrato, a despeito da 

ordem judicial emanada às fls. 37-verso, arguiu a parte ré, em 

contestação, que “o banco nunca negou o fornecimento de qualquer 

documento à autora, porém deve esta pagar pela tarifa bancária e não 

utilizar o judiciário”.Considerando que na decisão em comento foi 

concedida à requerente as benesses da assistência judiciária, fixada a 

inversão do ônus da prova e, de forma expressa, determinada “a exibição, 

no prazo da resposta, do contrato objeto de revisão”, tenho que incumbe à 

parte ré, que não recorreu da aludida interlocutória, efetuar a 

apresentação do contrato em comento no prazo de 05 dias, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.Com este nos autos, 

intime-se o autor.Após, conclusos para sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423033 Nr: 7673-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE BABY BIFE LTDA - ME, 

CAROLINA APODACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S/A em face de Casa de Carne Baby Bife Ltda – Me e outros.

Foram realizadas pesquisas por meio de RENAJUD e ANOREG (fls. 

109/117), que sobejaram infrutíferas.

O Banco requereu a realização de pesquisas via INFOJUD às fls. 119.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

INDEFIRO o pleito de fls. 119 (referente à pesquisa por meio do INFOJUD) 

uma vez que não houve o esgotamento das buscas/pesquisas quanto a 

bens passíveis de serem penhorados, eis que foram realizadas apenas 

pesquisas, em regular impulso oficial, por meio de RENAJUD e ANOREG.

Assim, cumpra-se as determinações exaradas às fls. 108, qual seja, 

“(...)Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias, e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção por manifesto desinteresse no 

prosseguimento do feito. Sem prejuízo, em caso de silêncio, intime-se 

pessoalmente o Banco, via A.R, para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Após, tudo cumprido e em caso 

de inércia, dê-se vista a douta Defensoria para manifestar se tem 

interesse na conclusão da lide nos termos da Súmula 240 do STJ, empós, 

retornem-me os autos conclusos para prolação da sentença extintiva. 

(...)”.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173667 Nr: 41605-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DE CARNE BABY BIFE LTDA - ME, CAROLINA 

APODACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 Vistos, etc.

Em tempo, ante a omissão constante às fls. 10, intimo o embargado para 

se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 364035 Nr: 1474-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFADA AGROPECUÁRIA E PISCICULTURA 

LTDA, FRANCISCO PEREIRA MARQUES FILHO, EDSON LUIZ MATIAZZO, 

ODETE TEREZINHA MATIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulados por Banco 

Bradesco S/A em face de Lufada Agropecuária e Piscicultura Ltda e 

outros, todos qualificados.

O Banco requereu a expedição de ofício ao cartório de várzea Grande 

para baixa das averbações que pesam sobre a matrícula nº 11.957- fls. 

87/88.

Pois bem.

Não obstante o requerimento de fls. 87/88, vê-se que as baixas 

concernentes ao referido imóvel foram procedidas nos autos de nº 

104798, assim, tendo em vista que foram cumpridas as determinações do 

Juízo quanto à efetiva baixa das averbações que pesavam sobre o imóvel 

penhorado nos autos, o arquivamento do feito é a medida que se impõe.

Após, não havendo requerimentos, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 237053 Nr: 6134-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFADA AGROPECUÁRIA E PISCICULTURA 

LTDA, FRANCISCO PEREIRA MARQUES FILHO, EDSON LUIZ MATIAZZO, 

ODETE TEREZINHA MATIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:1526-E/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulados por Banco 

Bradesco S/A em face de Lufada Agropecuária e Piscicultura Ltda e 

outros, todos qualificados.

O Banco requereu a expedição de ofício ao cartório de várzea Grande 

para baixa das averbações que pesam sobre a matrícula nº 11.957- fls. 

107/108.

Pois bem.

Não obstante o requerimento de fls. 107/108, vê-se que as baixas 

concernentes ao referido imóvel foram procedidas nos autos de nº 

104798, assim, tendo em vista que foram cumpridas as determinações do 

Juízo quanto à efetiva baixa das averbações que pesavam sobre o imóvel 

penhorado nos autos, o arquivamento do feito é a medida que se impõe.

Após, não havendo requerimentos, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 104798 Nr: 17365-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFADA AGROPECUÁRIA E PISCICULTURA 

LTDA, FRANCISCO PEREIRA MARQUES, EDSON LUIZ MATIAZZO, ODETE 

TEREZINHA MATIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA BASTOS TOMAZ - 

OAB:4482-E

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, proceda-se a juntada do Malote Digital constante da 

capa dos autos de nº 81120183421969, datado de 08/06/2018, 

concernente à confirmação da baixa da penhora quanto ao imóvel de 

matrícula nº 11.957, atual nº 109.813 (AV/5:109.813 de 1º de junho de 

2018).

Tratam-se os autos de ação de execução formulados por Banco 

Bradesco S/A em face de Lufada Agropecuária e Piscicultura Ltda e 

outros, todos qualificados.

O Banco requereu a expedição de ofício ao cartório de várzea Grande 

para baixa das averbações que pesam sobre a matrícula nº 11.957- fls. 

151/152.

Às fls. 155 houve a expedição de ofício nos termos do despacho de fls. 

143, razão pela qual o pleito de fls. 151/152 sobejou prejudicado.

Posto isso, tendo em vista que foram cumpridas as determinações do 

Juízo quanto à efetiva baixa das averbações que pesavam sobre o imóvel 

penhorado nos autos, o arquivamento do feito é a medida que se impõe.

Após, não havendo requerimentos, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923324 Nr: 45412-57.2014.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M COMERCIO DE CARNES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443146 Nr: 18910-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:8773/ES, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT

 Intimação da parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao pleito da Exequente acostada às fls. 246/247.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027743 Nr: 35688-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILDA DO ROCIO ROCHA PACHECO ME, 

HERNANDO SALAZAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada a depositar diligência 

para o comprimento de mandado , Pois bem, após juntada o comprovante 

da diligência nos autos, verifiquei que o bairro não corresponde o 

endereço da exordial, Ato contínuo, intimo a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 23/16/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 770520 Nr: 23544-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO A. F . DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rio Tibagi às 

fls.125/127, em face de a interlocutória de fls.123/123v., aduzindo que o 

indeferimento de citação via correio é equivocado e omisso, firmando que 

a citação na execução por Oficial de Justiça passou a ser faculdade do 

credor.

É o relatório necessário.

Primeiramente, tenho que os Embargos de Declaração não servem para 

rediscussão da matéria posta, não se podendo falar em omissão, quando 

o juiz afirma o porque de seu posicionamento, mesmo que este esteja em 

desacordo com aquele da parte interessada.

Ademais, tenho que o legislador não coloca palavras inúteis na Lei e 

dispõe de forma clara como se dá o cumprimento do ato, não fica a 

escolha da parte ou do juízo, digo isso, pois o artigo 829 do CPC deixa 

evidente ao operador do direito: "do MANDADO DE CITAÇÃO constarão..." 

ora independentemente de entendimento diverso, não vejo como acolher o 

presente.

Desta feita NÃO CONHEÇO dos Declaratórios.

Assim, expeça-se a carta precatória e intime-se tal como disposto às 

fls.123 sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 989166 Nr: 18161-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELO FERREIRA E FERREIRA LTDA ME, 

ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, Gustavo R. Góes Nicolladelli - OAB:17.980-A/MT., 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls.127, analisando o 

documento de fls. 136/137, verifica-se que o a parte autora comprovou o 

pagamento de deligência no BAIRRO (CENTRO), ou seja, deixou de indicar 

um novo endereço nos autos para o comprimento do mandado. Ato 

continuo, intimo a parte autora no prazo de 05(cinco) dias, esclarecer o 

ocorrido, sob pena da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1099096 Nr: 10263-29.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE 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. 157/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818705 Nr: 25027-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA CRUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:16832

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca acerca das fls. 98/104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460318 Nr: 29595-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDELMA INACIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação das PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 172/173.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010616-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BRASQUI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010616-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MANOEL BRASQUI FILHO Vistos. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 13876472, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço 

constar que não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010916-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEU ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010916-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ARGEU ALVES PEREIRA Vistos. Verifica-se na petição de Id 

13937362 que as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o 

presente litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027553-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1027553-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDREIA 

BATISTA DOS SANTOS Vistos etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito contido no ID. 10029089, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do CPC. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição averbada no 

prontuário do veículo em face da inexistência de determinação judicial 

nesse sentido, bem como ao SPC e SERASA posto que tal ato deve ser 

realizado pelo próprio autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

manifestar nos 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, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021878-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIS KINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

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:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016180-41.2018.8.11.0041

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:

OZIA RODRIGUES (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, 

13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018775-81.2016.8.11.0041

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:

MANOELITON ROSA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022415-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a inclusão da Instituição Financeira ditada pelo 

autor na autuação do feito. Após, cite-se nos termos da inicial. Decorridos 

os prazos de citações, certifique-se sobre manifestações e diga o autor. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019826-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da ação, nos termos da 

inicial. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017880-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUCIO PEREIRA ALVES (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: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010131-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Extraiam cópias dos julgados e da certidão de trânsito em 

julgado, juntando-as ao processo ditado na inicial, certificando-se. 

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020905-73.2018.8.11.0041

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:

IONE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 15.375,77(quinze mil, trezentos 

e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme determina o 

Decreto Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para comprovar em 

quinze dias, a complementação do recolhimento da guia e sua vinculação 

ao número único do processo referente a este valor, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018226-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR VOLPINI OAB - RO610-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RENOVATO ANASTACIO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (RÉU)

A A TROMBIM - ME (RÉU)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008477-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

 

Devera a parte requerida manifestar sobre Malote Digital, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021433-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA ALVES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora como postulado nos autos.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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.

Intimação 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, 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.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 
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distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 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)

 

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: 1008727-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

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: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (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: 1000594-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

DAPHANE DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EXECUTADO)

ERALDO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006866-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO VICTOR ALVES LESSI (EXECUTADO)

LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA FURLAN LESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

 

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: 1011734-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024472-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE J. M. LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS MANFRINATO (EXECUTADO)

MARCELO JUAREZ MANFRINATO (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: 1005849-97.2018.8.11.0041

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:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012126-32.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

MERCADO ITAPAJE LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118680 Nr: 18183-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA CUNHA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 444462 Nr: 19539-94.2010.811.0041

 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: SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK LEITE FERREIRA - 

OAB:6952/MT, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

dos Mandados necessários, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1167913 Nr: 39229-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO 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: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos, etc.

A sentença prolatada nos autos e confirmada, reconheceu o dever de 

prestar contas, como analisou as contas prestadas declarando-as por 

satisfeita.

Assim, não há mais que falar em segunda fase da sentença de prestação 

de contas, pois consolidade no referido julgado.

Assim, nada mais sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797127 Nr: 3497-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 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 Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 891812 Nr: 24430-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA, 

CARLOS ALBERTO VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora como 

postulado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134883 Nr: 25025-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE RIZZI

 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:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130367 Nr: 23153-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A
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 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.469.

Em face ao referido, tenho por cumprida a obrigação.

Expeça-se alvará em favor do credor e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158900 Nr: 35456-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA LACERDA DE OLIVEIRA, FELICIANO 

JUNIOR MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A suspensão já foi concedida nos autos. Assim, deverá o autor dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945321 Nr: 57592-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GOULARTE, TEREZINHA 

GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para fazer comprovação da carta precatória no prazo 

legal, pois tal documento não veio junto de sua petição. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117016 Nr: 979-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSE PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 239/249, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES EXECUTADAS: "[...] Assim, conforme relato 

acima pode se constatar que o processo não foi enviado várias vezes ao 

arquivo por falta de bens penhoráveis, como quer fazer crer o autor. Até 

porque, o título executado possui garantia própria.

Entretanto, a penhora foi consolidada em 19.05.2000(fl.71) e apesar das 

idas e vindas do feito ao arquivo, o prazo maior que ficou sem 

manifestação do autor foi o período de 19/02/2011 a 26/07/14 

(fls.169/170), o qual não extrapola o período de cinco anos previsto em 

Lei.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, em face da 

inexistência de paralização ininterrupta de cincos anos, que prevê a 

prescrição do título.

Para impor tal penalidade deveria o autor ficar inerte ininterruptamente pelo 

prazo de cinco anos, o que não ocorreu no caso em tela, prejudicada a 

alegação da parte requerida.

 Diante do exposto, não acolho a Exceção de pré-executividade, por falta 

de amparo legal.

Intime-se o avaliador para manifestar sobre impugnação de fls.260/261. 

Após, digam as partes e conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023681-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO MAGALHAES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus fundamentos verifica-se que a presente 

ação é de Cumprimento de sentença da sucumbência. Desta forma, a 

sentença prolatada pelo autor originário - Instituição Financeira, somente 

alcançará o débito contratual entre as partes. No mais, prossegue-se a 

execução de sentença em relação aos honorários advocatícios. Desta 

forma, Acolho os Embargos de Declaração e proceda-se a retificação do 

polo ativo da ação. Após, diga o credor. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSIO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a 

necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 
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afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016596-09.2018.8.11.0041

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:

EDIVANIA GOMES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015406-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE MORAES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Luciana Ferreira de Moraes devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Revisão Contratual e Anulação 

de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento atrasadas c/c liminar 

de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC 

contra BV Financeira S/A, Cred. Finan. Alegou em síntese que firmou com 

a requerida o contrato nº 650202066/2039000159216-1 para financiar um 

veículo descrito na inicial no valor de R$ 32.272,00 (trinta e dois mil 

duzentos e setenta e dois reais) para 48 (quarenta e oito) parcelas no 

valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais). Sustentou que as 

taxas são efetivamente desproporcionais, que a requerida está 

excedendo a média praticada pelo mercado financeiro e que no contrato 

não houve a permissão para a capitalização mensal de juros, taxas, 

expedição de boleto para pagamento, que estão sendo cobrados. 

Informou o valor incontroverso que entende devido é o valor da Tabela 

Fipe. Questionou mora de R$ 3,02 por dia de atraso, R$ 12,78 de multa, 

juros remuneratórios para operação em atraso 14,20%, multa de 2%, taxa 

de juro anual 46,00% e 3,20% mensal, Custo efetivo total anual de 

56,42%, IOF R$ 58,56, tarifa de cadastro R$ 496,00, pagamento 

autorizados R$ 554,56, registro de contrato R$ 200,00, seguro prestamista 

R$ 579,64, Cap. Parc. Premiável R$ 82,65, cobrados e as cláusulas 

abusivas, afirmando que busca com demanda a compensação dos 

valores cobrados à maior, bem como, a tutela antecipatória para que a 

requerida se abstenha de inserir o nome da requerente nos órgão de 

proteção ao crédito. Debateu a multa moratória superior a 2%. Aduziu 

sobre a função social do contrato e sobre a teoria da lesão enorme. 

Enfatizou seu direito de revisão contratual para que as ilegalidades sejam 

afastadas, não devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. 

Alegou que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do 

Consumidor. Das ilegalidades contratuais segundo a Lei nº 8.078/1990. 

Defendeu a legalidade na cumulação de pedidos. Questionou os encargos 

de moratórios afirmando que a mora é decorrente de culpa da parte 

requerida. Afirmou que a taxa de juros deve se ater aos aplicados no 

mercado a ocasião da assinatura do contrato de adesão. Elucidou sobre 

os juros capitalizados e comissão de permanência. Aduziu sobre a 

inconstitucionalidade da medida provisória n. 1.963/200 e 2.170-36/2001. 

Ressaltou que a capitalização de juros é vedada, ainda que 

expressamente convencionada. Afirmou que a submeteu a um recálculo 

do débito sendo constatada a diferença e os juros capitalizados, para 

esclarecer tais ilegalidades. Do pré-questionamento sobre a matéria. 

Postulou, em sede de tutela de urgência antecipatória, a exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrições, a manutenção na posse do veículo e a 

consignação de valor que entende devido. Asseverou sobre o pagamento 

em consignação, sobre a ação de consignação, os efeitos da 

consignação e as prestações periódicas. Rogou pela procedência da 

ação, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e demais 

pedidos. Pretende a repetição do indébito. Juntou documentos no id. 

13499827/13499953. A justiça gratuita foi deferida e indeferida a tutela de 

urgência conforme decisão de id. 13507467. Em resposta o requerido id. 

13834833, impugnou o valor dado a causa, bem como, a dos benefícios da 

justiça gratuita concedido. Arguiu sobre a suspensão dos processos que 

tratam sobre as tarifas; requereu a extinção do processo pelo não 

cumprimento do art. 330, §2º do CPC; a prescrição do direito de revisão o 

contrato nos termos do art. 206, § 3º, IV do CC e a falta de interesse 

processual visto que realizou o pagamento de 32 (trinta e duas) parcelas 

restando vencidas e não pagas 16 (dezesseis) parcelas. Afirmou a mora 

do requerente. Rebateu o pedido de vedação da cobrança de juros 

capitalizados e a cobrança de comissão de permanência. Impugnou o 

pedido de limitação dos juros remuneratórios e sua vinculação a taxa 

média do mercado publicado pelo Bacen. Informou que os encargos 

moratórios são somente cobrados quando inadimplente. Asseverou sobre 

a legalidade da multa de 2% sobre o montante devido. Refutou o cálculo 

apresentado pelo autor e a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor 

da lide. Rechaçou o pedido de devolução em dobro. Declarou a legalidade 

de cobrança de tarifas. Aduziu sobre a ausência de abusividade do 

contrato. Elucidou sobre a legalidade da Tarifa de Cadastro, da Tarifa 

Avaliação de bens, Tarifa de pagamentos autorizados, Registro de 

Contrato. Sustentou a legalidade da cobrança do IOF e do seguro. Afirmou 

sobre a legalidade da contratação do Título de Capitalização – Parcela 

Premiável. Refutou o pedido de compensação ante a inadimplência. Rogou 

pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

13834839/138834857. O autor apresentou réplica à contestação id. 

13883986, ratificando as teses iniciais. Vieram-me conclusos os autos 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de 

Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de 

Pagamento atrasadas c/c liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do 

Nome do Serasa, Cadim e SPC contra BV Financeira S/A, Cred. Finan., 

com a pretensão de manutenção da posse do bem; consignação em 

pagamento; revisão dos juros; abstenção de inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus da prova; aplicação 

do CDC; anulação de juros cobrados a maior e sua capitalização, 

comissão de permanência, multa moratória de 2%, mora de R$ 3,02 por dia 

de atraso, R$ 12,78 de multa, juros remuneratórios para operação em 

atraso 14,20%, multa de 2%, taxa de juro anual 46,00% e 3,20% mensal, 

Custo efetivo total anual de 56,42%, IOF R$ 58,56, tarifa de cadastro R$ 

496,00, pagamento autorizados R$ 554,56, registro de contrato R$ 200,00, 

seguro prestamista R$ 579,64, Cap. Parc. Premiável R$ 82,65; claúsula 

com vencimento antecipado e foro de eleição. Por seu turno, o requerido 

arguiu prescrição do direito de revisão do contrato, extinção pelo não 

cumprimento do art. 330, § 2º do CPC, ausência de interesse processual, 

impugnou a justiça gratuita e o valor dado a causa e rebateu todas as 

teses da inicial. Compulsando os autos, como as razões explanadas, 

denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos visto que a pretensão da demanda é a revisão 

do contrato de id 10972258. Denota-se, em virtude do Recurso Especial nº 

1.578.526/SP (2016/0011287-7), de relatoria de Paulo de Tarso 

Sanseverino, tenho a afirmar que o referido foi reconhecido a existência 

de repercussão geral quanto à validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem. Desta forma, foi determinado o 
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sobrestamento destes pontos, até que sejam dirimidas as matérias ali 

tratadas. Conforme decisão abaixo: “(...)O presente recurso merece ser 

processado como recurso repetitivo. Efetivamente, verifica-se a 

existência de uma multiplicidade de recursos que ascendem a esta Corte 

com fundamento na controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em 

contratos bancários, de serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia, o que justifica o 

julgamento do recurso pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Desse 

modo, afeto à SEGUNDA SEÇÃO o julgamento do presente recurso para, 

nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, consolidar o 

entendimento desta Corte acerca da "validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem". 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), ressalvadas as 

hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do 

mérito e coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo”. (decisão publicada no DJe de 02/09/2016). 

Pois bem, nota-se que uma de a pretensão da defesa em revisão as 

cláusulas, em uns de seus pedidos, busca a revisão das matérias objeto 

de discussão no Recurso Especial nº 1.578.526/SP (2016/0011287-7), 

isso porque a irresignação quanto Tarifa de Registro de Contrato de R$ 

200,00 (duzentos reais) e Pagamentos Autorizados de R$ 554,56 

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) há 

afetação da matéria que pode interferir na restituição a ser apurada. 

Assim, com fundamentos nos termos do art. 51, LVI do RITJMT determino o 

sobrestamento do julgamento dessas matérias até o pronunciamento em 

definitivo do C. STJ. Em contrapartida, o próprio Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, asseverou que a referida suspensão não ocorre nos casos 

de resolução parcial do mérito conforme art. 356 do CPC, assegurando o 

julgamento do feito. A parte requeridas arguiu a aplicação da prescrição 

preceituada no art. 206, § 3º, V do Código Civil. Analisando o contrato (id. 

13499919), não resta dúvidas que foi firmado em junho de 2015 para 

pagamento em 48 (quarento e oito parcelas) sendo a primeira com 

vencimento em 17/07/2015 e a última em 17/06/2019. Diferentemente, do 

arguido pelo requerido é sabido que o termo inicial para o início da 

prescrição é o vencimento da última parcela do contrato. Desta feita, não 

encerrado o prazo prescricional do título. Isso porque, o prazo para 

cobrança de dívidas ilíquidas constantes em instrumento particular é de 5 

(cinco) anos, como no caso do autos, de acordo com o art. 205, § 5º do 

CC, iniciando da última parcela seria exigível em junho de 2019 e o 

ajuizamento da demanda foi em junho de 2018 não tendo sido operado a 

prescrição. Rejeito. Quanto a preliminar arguida por carência da ação por 

falta de interesse processual, também não prevalece. O interesse 

processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade e 

adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para 

franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. (Curso de direito 

Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e do 

Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro Júnior, Ed. Forense, 50ª 

edição, páginas 62/64). Ora, na espécie, se a parte autora sustenta a 

cobrança abusiva de encargos, pleiteando a revisão de determinadas 

cláusulas inseridas em contrato assinado com o réu, patente o seu 

interesse de agir (processual). Assim, a parte autora demonstrou a 

necessidade de um pronunciamento judicial, não havendo liame com o 

adimplemento do contrato. Rejeito a preliminar Com relação a preliminar de 

carência da ação pela falta de cumprimento do art. 330 § 2º do CPC, não 

merece guarida, pois não há fundamento do excesso de valores, e sim, 

questionamento sobre a legalidade de cláusulas contratuais, no qual 

pretende exclusão de alguns dos encargos. Ademais, juntou para planilha 

de cálculo para demonstrar sua pretensão e indicou o valor incontroverso 

de R$ 306,46 (trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos) para 

consignação em pagamento. Rejeito. Quanto ao Pedido de revogação da 

justiça gratuita, não merece guarida, pois o autor demonstrou sua 

hipossuficiência nos documentos acostados aos autos para ser 

beneficiária da justiça gratuita. Rejeito. No tocante a impugnação ao valor 

da causa, a parte autora se valeu do valor que entende devido. Por outro 

lado, o requerido não informou o valor que entende como correto, apenas 

aduziu impugnou o montante. Assim, deverá prevalecer o valor da causa. 

Rejeito a preliminar de impugnação do valor da causa. Cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, não há 

dificuldade ou impossibilidade do autor produzir provas para comprovação 

de suas alegações, até porque, a matéria é de direito, não necessitando 

proceder a dilação probatória, e porque a parte requerida apresentou o 

contrato às id. 13499919, este suficiente para julgamento do feito. Quanto 

à questão de fundo, convêm salientar que o contrato questionado foi 

juntado. Constata que ali foram pactuadas taxas de juros mensal em 

percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio conhecimento das 

partes, não havendo reparo a ser feito, sendo que os juros 

remuneratórios pactuados não possuem a abusividade narrada na inicial. 

Os percentuais fixados no contrato (id. 13499919) estão dentro de valor 

de mercado, ou seja, 3,20% ao mês, sendo 46,00% ao ano. Restando, 

referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN 

– Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não 

merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse 

ponto. Vejam que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual 

contratado, mais as despesas ali autorizadas na “característica da 

operação“ constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por 

certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal. No 

caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo 

prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o 

contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se 

falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente. Vejam 

que tratam de parcelas fixas com taxas pré-fixadas, devendo prevalecer. 

Há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a 

limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmula 

648 do STF e Súmula 382 STJ. Com relação à capitalização de juros, resta 

evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual. Em decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 

973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal 

sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali 

sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Dessa forma, no 

contrato a taxa de juros é superior ao duodécuplo da mensal é suficiente 

para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma 

acima determinada, sendo devida sua aplicação nos termos da Súmula 

539 e 541 do STJ. Assim prevalecer a taxa mensal de juros avençada, de 

3,20% ao mês, sendo 46,00% ao ano, não possuindo a abusividade 

narrada na inicial e estão de acordo com a Súmula 296 do STJ. Do mesmo 

modo, cai por terra o questionamento da Tabela Price, pois a capitalização 

na forma firmada não merece alteração. No caso a Tabela price é uma 

forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, 

não havendo reparo a ser feito. Com relação aos encargos de 

inadimplência, as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios 

para operações em atraso, calculados por dia de atraso, conforme taxa 

informada no preâmbulo do contrato de 14,20% ao mês (item 6 encargos 

moratórios), juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, conforme 

cláusula quinta – encargos em razão da inadimplência. O percentual de 

juros remuneratórios para as cobranças em operações em atraso no 

patamar de 14,20% ao dia é abusivo, devendo ser revisado. Neste caso, 

havendo inadimplência, deverá aplicar a correção monetária pelo índice do 

INPC e juros de mora de 1% ao mês, com multa de 2%. No caso não há 

avença sobre cumulação de encargos, restando prejudicada a tese do 

requerido. É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas 

ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados. Há muito vem decidindo 

que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva. Vejam que a 

multa de 2% foi fixada em valor autorizado por Lei e obedece ao limite do 

CDC. O questionamento sobre comissão de permanência resta 

prejudicado, pois não pactuado pelas partes. Quanto aos honorários ali 

pactuados deverá prevalecer, pois, não viola as regras do CPC. Com 

relação ao vencimento antecipado a parte requerente foi condescendente 

com as cláusulas contratuais não havendo que se falar em abusividade. 

Sobre a cobrança de tarifa de cadastro esta é perfeitamente cabível sua 

cobrança conforme entendimento sumulado nº 566 do STJ. Não havendo 

falar em ilegalidade. Quanto a cobrança do Imposto sobre Operação 

Financeira, deve permanecer tendo em vista que os contratos de origem 

bancária devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil para 
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operarem com financiamentos, quando da sua realização, estão sujeitos a 

incidência do IOF. Assim sendo não há que se falar em irregularidade da 

cobrança do referido imposto, tendo em vista sua natureza tributária. Não 

procede, portanto, o pedido de ser afastamento o IOF do contrato. Além do 

que o REsp 1.251.331 – RS decidiu que as partes podem por financiar o 

IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal. Sobre à taxa 

de expedição de boleto para pagamento, resta prejudicada, pois não 

houve comprovação de sua cobrança ou avença pela parte autora. De 

outro modo, com relação ao foro de eleição, não merece guarida a 

postulação de nulidade da cláusula, tendo em vista que a autora distribuiu 

a ação na cidade de sua residência, caindo por terra seu questionamento, 

pois não fez prevalecer a regra contratual. Não há como acolher o pedido 

de consignação em pagamento, considerando que não houve a 

comprovação da recusa da parte requerida em receber o valor das 

parcelas contratadas e a forma da parte autora pretender o depósito das 

parcelas vencidas e vincendas diverge da forma avençada que não induz 

a abusividade. Aceitar tal depósito realizado nos autos acarretaria em 

alterar contrato unilateralmente, quando foi livremente avençado. Em 

contrapartida, não foi demonstrado os requisitos necessários nos termos 

do art. 539 e seguintes do NCPC. Quanto ao pedido de repetição do 

indébito, entendo indevido, pois, a alteração do contrato foi em relação à 

mora e não existe comprovação que a parte autora pagou tais encargos 

como pactuados e aqui alterados. De outra banda, não persistem os 

argumentos iniciais para obstar a inclusão do nome do autor em bancos de 

dados restritivos, pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. 

Assim, a parte autora não cumprindo o contrato como avençado, estará 

sujeita a incidência de seus encargos e a restrição cadastral. No caso, a 

restrição cadastral, quando há inadimplência (fato inconteste), é legal, 

valendo-se o requerido do exercício regular de direito. Não persiste a 

pretensão de manutenção na posse do bem, pois não havendo pagamento 

do débito, poderá o credor buscar seu direito através de ação própria, 

inclusive com retomada do bem dado em garantia. Assim, não pode a 

autora ser mantida na posse do bem, quando patente sua inadimplência. 

Não há que se falar em abusividade da contratação do seguro 

prestamista, posto que este somente beneficia o autor. De outra banda, 

não demonstrou qualquer vício na contratação. Ademais, nesta espécie de 

contrato, é facultativo tal seguro. Com relação às demais despesas 

Cap.Parc. Premiável, todas com indicações de seus valores e foram 

anuídos pelo autor, não havendo que falar em ilegalidade, pois somente 

pode ser considerado abusivo quando não especificado seu valor e 

cobrado, o que não ocorreu no caso em tela, devendo prevalecer. Diante 

do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

PARCIALMENTE por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento 

atrasadas c/c liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do 

Serasa, Cadim e SPC e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no 

que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, somente para em 

caso de inadimplência fazer incidir o INPC como índice de correção 

monetária, juros de moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (dois por 

cento). Permanecem os demais encargos como pactuado por entender 

que são regulados em Lei e foram efetivados na forma pactuada entre as 

partes. Considerando que a parte autora decaiu da parte maior e é 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquive-se. 

Efetivado o julgamento do Recurso Especial nº 1.578.526/SP 

(2016/0011287-7), aplique se o julgamento sobre a tarifa de avaliação. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773465 Nr: 26623-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO 

VIEIRA, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Não se esgotaram os meios para citação pessoal dos devedores, pois as 

diligencias realizadas nesse sentido não efetivaram-se porque o 

Exequente deixou de depositar a diligencia do oficial de justiça ou não 

forneceu os meios para tanto, razão pela qual indefiro o pedido para 

citação destes por edital.

Em quinze (15) dias o Exequente dê prosseguimento ao feito sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795703 Nr: 2043-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MASSÃO TSUBOUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 DESPACHO

Vistos.

Não há valor a ser levantado nos autos, devendo o exequente dar 

prosseguimento no feito em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 21 de Junho de 2018.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1135406 Nr: 25253-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO DE LUCENA CABRAL, JOSIANE DE 

CASTRO LUCENA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente, para no 

prazo de 05 dias, juntar nos autos as custas para distribuição da carta 

precatória.

 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, A PARTE AUTORA NÃO INSTRUIU O PLEITO DE FL.154 

COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO 

(ART. 524, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 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, ATÉ A PRESENTE DATA, A PARTE AUTORA NÃO 

JUNTOU AOS AUTOS A LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DA PRESENTE 

AÇÃO.

 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, A PARTE AUTORA NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO 

RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1157150 Nr: 34730-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI, CAROLINA 

STUHLER DUARTE DA COSTA, EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, A PARTE EXECUTADA NÃO PAGOU O DÉBITO E NÃO 

NOMEOU BENS À PENHORA PARA SATISFAZER A DÍVIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748206 Nr: 45499-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAP RAÇÕES LTDA, MOYSES ARANTES 

MORGADO, ELIANE MARIA OLIVEIRA MORGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE OS 

EMBARGOS. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047721 Nr: 45278-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANY SILVA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO JUNTOU AOS AUTOS A 

LOCALIZAÇÃO DO BEM OBJETO DESTE FEITO. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1144653 Nr: 29457-15.2016.811.0041

 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 CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DE BORBA RICHTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 901995 Nr: 31328-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797865 Nr: 4250-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SOUZA BOA MORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANDES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:20386

 comprove o patrono do devedor a notificação acerca da renúncia, no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057189 Nr: 49619-65.2015.811.0041

 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 J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE NESTA 
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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:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793525 Nr: 47657-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUXURY E MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do item 15.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsionando o 

presente processo para mantê-lo suspenso pelo prazo requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 431714 Nr: 11878-64.2010.811.0041

 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: ESTHER NASCIMENTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Ante a notícia do falecimento da Autora Esther Nascimento Souza, nos 

termos do art. 313, I, §2º, II, do CPC, SUSPENDO o processo pelo prazo 

máximo de seis (6) meses (§4º do mesmo códex), devendo o Espolio de 

que for o sucessor ou, se for o caso, os herdeiros manifestar interesse 

na sucessão processual, promovendo a habilitação no prazo assinalado, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 720478 Nr: 15894-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIMAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

Ante a noticia da incorporação o HSBC Bank Brasil S.A., pelo Banco 

Bradesco S.A. retifique o polo passivo de lide (fl. 245).

 No tocante ao pedido de fls. 295-296 intime-se a parte Devedora para 

pagar a quantia referente aos honorários de sucumbência no valor de 

indicado a fl. 296, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado 

que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da 

multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, 

sem prejuízo da efetivação de penhora.

Com relação ao questionamento do Contador Judicial (fl. 289v), consigno 

que a liquidação da sentença deve atender fielmente os parâmetros da 

sentença que ora se executa e havendo débito remanescente para 

quitação do contrato por conta da readequação do mesmo, seja o saldo 

devedor atualizado a fim de que tal valor seja repassado ao Órgão 

pagador de Helcimar de Arruda para descontos dentro do limite de 30% do 

valor liquido percebido por Ele.

 Ao Contador para atualização, em dez (10) dias. Em seguida conclusos 

imediatamente para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142503 Nr: 27150-45.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL CÂNDIDO ROSA JÚNIOR, RITA DE 

CASSIA NINCE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTE 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - 

OAB:5645/MT

 Vistos.

No que tange a arguição de impossibilidade de realização da alienação por 

leilão do imóvel sob matricula n. 18.600, penhorado nestes autos, de plano 

rechaço.

 Note-se que o aludido imóvel foi indicado à penhora em 19/3/2004 (fl. 75) 

e efetivada a penhora em 18/02/2005 (fls. 82), vindo, então os embargos à 

execução (autos n. 62/2005 – sentença fl. 86) onde não se abordou o fato 

do imóvel penhorado ser objeto de hipoteca desde 2002.

 Em seguida houve a avaliação do referido imóvel (laudo de avaliação e 

depositário às fls. 121-122, acontecendo, então, a intimação dos 

Devedores como se observa das fls. 120 e 144.

 Na sequência os Executados foram regularmente intimados da 

designação do leilão (certidão fl. 170).

 Agora, na tentativa de impedir a alienação do imóvel objeto de penhora 

alegam impossibilidade da realização do leilão ante o fato do imóvel ter sido 

oferecido como garantia hipotecaria em 2002.

 Ora, definitivamente não prospera tal assertiva afinal o direito de 

embargar a penhora já se encontra atingido pelo instituto da preclusão e 

eventual impugnação à adjudicação, pelo motivo apresentado, não seriam 

os devedores partes legitimas para apresentar.

Dito isso, e incorrendo manifestação dos Executados acerca de eventual 

remição e não interpostos embargos da arrematação, mesmo estando os 

Executados formalmente intimados das datas das praças, DECLARO feita, 

acabada e irretratável a arrematação efetuada pela ALINE NUNES 

BRAGANÇA, constante do Auto de fls. 173-174, a qual preenche os 

requisitos do art. 903 do Código de Processo Civil.

Considerando que o pagamento do imóvel arrematado acontecerá em 

prestações (art. 895, do CPC), determino que intime-se o Credor para em 

cinco (5) dias, manifestar nos autos postulando o de direito.

 A seguir, passe-se, em favor do Arrematante, a Carta de Arrematação.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1069829 Nr: 55322-74.2015.811.0041

 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: FINANCEIRA ALFA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA JOSETTI MANOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13.595/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Tendo em vista que as Partes entendem devidos valores completamente 

divergentes, determino que os autos sejam remetidos a Contadoria Judicial 

para cálculos nos parâmetros da sentença exequenda, devendo ser 

considerado o valor da venda do veículo que consta da nota fiscal de fl. 

151.

 Retornando o feito da Contadoria intimem-se as Partes para em cinco (5) 

dias manifestar interesse na execução da sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348648 Nr: 18767-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, 

LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em dez (10) dias o Credor manifeste-se sobre o pedido de substituição da 

penhora apresentado pelos Executados (fls. 324-332).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801742 Nr: 8177-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos.

Certifique-se a Srª Gestora sobre eventual inconsistência na liberação do 

alvará de fl. 296, adotando as providencias necessárias, se for o caso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 335641 Nr: 482-28.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M & M Textil Industria, MANOEL CÍCERO 

CAVALCANTI MELLO, MARIA ANGÉLICA DE SOUZA C. MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Srª Gestora sobre eventual inconsistência na liberação do 

alvará de fl. 188, adotando as providencias necessárias, se for o caso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794155 Nr: 461-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG 

S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Considerando a satisfação do débito referente aos honorários 

advocatícios pelo BANCO BMG S.A (fl. 353) e BANCO RURAL S.A (fl. 

357), nos termos do art. 924, II, do CPC, extingo o presente feito com 

relação a estes Executados.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores dos depósitos (fl. 

353 e 357), com transferência para a conta bancaria indicada pelo Credor 

(fl. 379).

 No tocante ao Banco do Brasil S.A., assinalo prazo de cinco (5) dias, 

para que comprove nos autos o pagamento sob pena de bloqueio de valor 

online.

 Embora o débito exequendo possua natureza de verba alimentar já que se 

trata de valor referente aos honorários sucumbências, no caso da Massa 

Falida do Banco do Cruzeiro do Sul S.A., estes devem ser remetidos ao 

juízo da falência a quem compete a habilitação dos credores e a 

centralização dos pagamentos, observadas as regras de preferência, 

incidindo sobre a presente execução as regras do art. 6º da Lei nº 

11.101/2005 ou do art. 24 do Decreto- lei 7.661/45 (antiga lei de falências), 

e do art. 6º da Lei 8.906/94.

 Intime-se o Exequente para que diga em cinco (5) dias sobre o interesse 

na extração de carta de sentença para habilitação nos autos da 

recuperação judicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15222 Nr: 237-94.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A, BRUNO PACHECO 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PERINI, CLAUDIO LUIZ ONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, ROBERTO ANTUNES 

BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO LUIZ GARCIA - 

OAB:3.613

 Vistos.

O art. 1.052 do CPC/2015 reza que: “Até a edição de lei específica, as 

execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser 

propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973” que por sua vez determina: “As execuções 

movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência” 

(§1º, do art. 762, do CP/73)

Pois bem.

 Ante a informação acerca da existência da ação declaratória de 

insolvência civil n. 010/1.13.0012725-2 em tramite na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Caxias do Sul/RS., onde foi declarada a insolvência civil de 

CLAUDIO LUIZ ONZI (sentença - fls. 381-383) co-executado neste feito.

 Em razão disso determino que se intime o Credor para que, em cinco (5) 

dias, manifeste seu interesse na remessa dos autos ao Juízo da 

insolvência.

 Igualmente, no mesmo prazo diga o Credor sobre seu interesse no 

prosseguimento do feito com relação a eventuais herdeiros e/ou 

sucessores do falecido CELSO PERINI co-executado, indicando-os se for 
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o caso.

 Liberem-se os valores bloqueados às fls. 378 e verso, EXPEDINDO 

ALVARÁ com transferência para a conta bancaria que o devedor 

insolvente indicar.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20025 Nr: 368-40.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

E LUBRIFICANTES LTDA., EDUARDO VICENTE RABELO BUENO, CLEDI 

BEATRIZ DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Vistos.

Tendo em vista a concessão da justiça gratuita aos 

Embargantes/Executados intime-se o Banco credor para que, no prazo de 

dez (10) dias efetue o pagamento do valor restante dos honorários 

periciais, bem como apresente os documentos solicitados pelo Expert a fl. 

214, sob pena de extinção e arquivamento do feito por inércia.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 232025 Nr: 1493-96.2006.811.0041

 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: VERA MÁRCIA TEIXEIRA GIBELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ADJAN PUALLI 

MUGART OLIVEIRA, MARI LÚCIA MARQUES MUGART OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação dos Embargados, nos termos 

dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR EDITAL 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 869075 Nr: 8842-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORTUME STEPHAN S/A, CHAUKE STEPHAN, 

LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ROBSON PEREIRA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio Migueis Jacob - 

OAB:6.204/MT

 Vistos.

A Secretaria regularize a paginação do feito, já que da numeração 544 eis 

que surge a folha 1.035.

Renove-se a solicitação de fl. 1052, desta feita por malote digital, com 

pedido e urgência.

 No tocante ao pedido do autor de antecipação da tutela de urgência (fl. 

1051) mantenho a decisão de fl. 387 que indeferiu a tutela antecipada, 

pelo mesmo fundamento que foi negado a concessão da antecipação da 

tutela no Recurso de Agravo de Instrumento (fls. 420-422v), ou seja, por 

falta de prova de prejuízo de difícil ou incerta reparação, já que não ficou 

demonstrado a alegada expropriação do bem objeto da penhora que se 

pretende anular.

 Sem prejuízo da juntada da resposta do Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Capital, VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 467239 Nr: 34109-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES ZAMBENEDETTI, DARCI JOSÉ 

CANTARELLI, JOSÉ BENEDICTO DE SIQUEIRA, NOENIR ALBERNAZ 

VANDONI, DILSON DA COSTA ANTUNES, EDISON PESSANHA 

BARCELOS, PEDRO MARCIO MAGALHÃES FARIA, SEBASTIÃO 

RODRIGUES PANIAGOA, VERGILIO MOVIO, WILMAR SOARES 

FERNANDES, LIANY BARCELOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012 - MT, vinícius maurício almeida

vinícius maurício almeida - OAB:10445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

A Secretaria consulte o extrato junto à conta única a fim de verificação de 

eventual resíduo, tendo em vista o valor da transferência de fl. 202 e dos 

alvarás expedidos (fls. 418-419).

 Havendo saldo residual expeça-se alvará para levantamento em favor do 

banco executado, como foi determinado na decisão de fl. 404.

 Empós, retornem ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 451639 Nr: 23859-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTONIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se mandado de penhora do bem imóvel dado em garantia 

hipotecária, como requerido pelo Credor.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 745315 Nr: 42445-44.2011.811.0041

 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): TÂNIA AMUI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Vistos.

Ante a anuência do Credor determino que libere o valor bloqueado a fl. 49, 

em favor da Executada, EXPEDINDO ALVARÁ com transferência para 

conta bancaria que Ela indicar.

 Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD e INFOJUD, pelo que, seguem os 
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demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 712907 Nr: 5672-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE NEPONUCENO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - 

OAB:13932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 Vistos.

Acerca das alegações da parte Executada DIRCE NEPONUCENO SOARES 

(fl. 198) esclareça o Contador Judicial, no prazo dez (10) dias.

 Juntado os esclarecimentos da contadoria, voltem imediatamente os autos 

conclusos para deliberação .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 426438 Nr: 9254-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINON SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 

KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B

 Vistos.

Frente às alegações do banco (fls. 467-471) esclareça o Perito Contábil 

nomeado por este juízo, no prazo de dez (10) dias.

 Juntado os esclarecimentos do Expert voltem imediatamente os autos 

conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703168 Nr: 37790-63.2010.811.0041

 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): ODENIL ANDRE DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO NESTA DATA, QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DAS PARTES, 

PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775374 Nr: 28628-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. DA SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA, MAURO AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821800 Nr: 27988-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA MACHADO ME, EDILEUZA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793966 Nr: 270-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 988036 Nr: 17701-43.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047036 Nr: 44901-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA LETICIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, nesta procedo a intimação da parte autora/credora, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947308 Nr: 58741-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devido irregularidade na certidão retro, renovo o ato: Intime-se a parte 

autora para promover o regular andamento processual em cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 257632 Nr: 20283-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO, ALEIXO BASSO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adérito Pinheiro Duarte - 

OAB:3.602/MT, ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - OAB:3210, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Certifico que, tendo em vista ter decorrido o prazo solicitado, renovo a 

intimação da parte exequente, para 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.: 244771 Nr: 12981-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ARAO 

LTDA, CARLOS VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796348 Nr: 2691-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - 

ME, WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 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.: 31649 Nr: 7299-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volkswagen Leasing S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deve o credor indicar bens que satisfaça a execução ou manifestar 

interesse na expedição de Certidão, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 12125-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO CLAUDIO 

MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA, FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB, SALDINO ESGAIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474/MT, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:5100/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal, manifestarem acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442017 Nr: 18266-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E 

PEÇAS LTDA, PAULA SERGIO DE OLIVEIRA, CÉLIA REGINA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9297, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - OAB:9297

 Procedo a intimação da parte requerida PAULA SERGIO DE OLIVEIRA e 

CÉLIA REGINA MELO, para informarem os dados bancários para 

expedição do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1114329 Nr: 16429-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 17993 Nr: 2900-16.2001.811.0041

 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): LEVY RODRIGUES DO PRADO, ADEMAR 
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RODRIGUES PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO RODRIGUES DO 

PRADO - OAB:22181/O, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 

3.009

 Procedo a intimação da parte requerida para informarem dados bancários 

para expedição de alvará no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466164 Nr: 33489-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ MARQUES COLMANETTI

 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: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075/MT, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813264 Nr: 19741-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉLIA MARIA PAZ DE ALMEIDA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA V MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRON, ATLANTICO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, TELEMAT CELULAR - VIVO S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, BANCO SANTANDER/ 

REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:MT 18673-A, 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 969240 Nr: 8990-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON REIS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MS 12179A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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.: 1053472 Nr: 48114-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-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.: 1083290 Nr: 3090-51.2016.811.0041

 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: JOSÉ GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO ITAÚ 

BMG CONSIGNADO S/A, BANCO BONSUCESSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA BORGES SOLER - 

OAB:17850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:, ESTEFANIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI - 

OAB:013158/DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B, LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES DRUMOND - 

OAB:62.626, Lourenço Gomes Galdelha de Moura - OAB:21.233, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 416014 Nr: 3932-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDEANIL BUSINESS E MARKETING LTDA, 

VALDEMAR ALVES MENDONÇA JUNIOR, LINDAURA DO COUTO 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.677, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

OAB:13.251/MT

 Intimo a parte autora para, no prazo de cinco dias, se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 954812 Nr: 2534-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Procedo a intimação da parte requerida para informar dados bancárias 

para expedição do alvará

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015980-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos A 
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Devolução de Correspondência , desta feita impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a devolução de 

correspondência no qual informa que a parte requerida “ mudou-se”

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020788-82.2018.8.11.0041

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:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020788-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020714-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FERREIRA DE SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020714-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: NAIR FERREIRA DE SALES Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020879-75.2018.8.11.0041

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:

FRANCIANE DO NASCIMENTO JAIVONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020879-75.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIANE DO NASCIMENTO 

JAIVONE Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020830-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ELIANE FRITSCH (EXECUTADO)

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020830-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, 

CLAUDIA ELIANE FRITSCH, CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021063-31.2018.8.11.0041

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:

FABIO ALEXANDRE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021063-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: FABIO ALEXANDRE MENDONCA Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020695-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS (RÉU)

ALBUES COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

MARCOS VALERIO ALBUES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020695-22.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ALBUES COMERCIO LTDA - ME, MARCOS VALERIO ALBUES, SEBASTIAO 

GALDINO DE CAMPOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006641-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ALEXANDRINA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fls id.7328774. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000781-06.2017.8.11.0041

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:

FELIPE LEITE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte requerida/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de id.5775952. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018788-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018788-80.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA, GONCALO 

FERREIRA DE ALMEIDA Despacho Vistos etc. Intime-se a parte autora 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012427-13.2017.8.11.0041

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:

RAQUEL RESENDE FRANCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023023-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO DA SILVA (RÉU)

W. A. DA SILVA SERVICE - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029220-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

GENEZIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029220-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: GENEZIO RODRIGUES DA SILVA Despacho Vistos etc. 

Intime-se a parte autora e seu advogado, via imprensa, para manifestar 

sobre a petição e documentos junto aos ID's 12255189 e 12255214, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078262 Nr: 389-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CESAR CATAFESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, SERASA EXPERIAN- 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 I – Conciliação prejudicada, tendo em vista a ausência da parte autora e 

de seu patrono. II – Voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Saindo 

os presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076442 Nr: 58215-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:28.122-A/PR, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661/PR, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.Diante da concordância do exequente, manejada às fls. 

310/311, com o valor de avaliação do bem imóvel penhorado à fl. 109 

(matrícula de nº 7.080), apresentado pelos executados, na petição de fls. 

168/175, qual seja, de R$ 21.966.815,87 (vinte e um milhões novecentos e 

sessenta e seis mil oitocentos e quinze reais e oitenta e sete 

centavos).Bem ainda, diante do silêncio dos executados, apesar de 

devidamente intimados a manifestarem acerca da concordância, petição 

de fls. 310/311, conforme certidão de fl. 313, entendo que merece 

deferimento o pedido do exequente de adjudicação do bem.Ressalto que a 

adjudicação deverá se dar no preço indicado pelos executados às fls. 

168/175, devendo referido valor da avaliação do imóvel sofrer a correção 

monetária devida.Com efeito, este é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, de que o valor apurado deve ser atualizado por meio de 

correção monetária, senão vejamos: (...) Assim, deferida a adjudicação, 

lavre a Secretaria o competente auto de adjudicação.Intimem-se as partes, 

inclusive para assinarem o auto de adjudicação.Intime-se o banco 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o cálculo 

do débito atualizado.Verificando-se que o valor do crédito da avaliação do 

imóvel adjudicado é superior ao valor do débito, deve o banco exequente 

depositar de imediato nos autos a diferença, que ficará à disposição dos 

executados, conforme art. 876, § 4º do CPC.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132991 Nr: 24227-89.2016.811.0041

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, LIDIANY OLIVEIRA VILELA - OAB:19040/A, PLUMA 

NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 

16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco 

Central), dos requeridos:

- Evaldo Muller - CPF nº 31775322149.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734988 Nr: 31327-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. D. DE CARVALHO CLEMENTINO - ME, 

ROSA LEITE DIAS DE CARVALHO

 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 sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 288127 Nr: 8943-56.2007.811.0041

 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): COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3 

E LTDA, ELSON FELICIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 133/135 

do exequente Itaú Unibanco S/A, CNPJ 60.701.190/0001-04 (fls. 163), e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado até maio de 2016, - R$ 119.019,11(cento e dezenove mil, 

dezenove reais e onze centavos), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes dos executados: - COMERCIAL E 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3 e LTDA, CNPJ nº 37.446.267/0001-17; - 

ELSON FELICIANO DE OLIVEIRA, CPF nº 210.768.559-20, fls. 134, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

(...).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens das partes devedoras que possam ser penhorados, no prazo 

de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se os 

necessários.Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162374 Nr: 36897-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA LEASING S/A - ARREDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVITRANS LOCAÇÕES E TRANSPORTES 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PASSI JUNIOR - 

OAB:206.134/SP, CLEUZA ANNA COBEIN - OAB:30650, DARCI NADAL - 

OAB:OAB/SP 30.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 729492 Nr: 25501-64.2011.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEY DOS SANTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GONÇALVES 

PIMENTEL - OAB:16.250/MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 211535 Nr: 22069-47.2005.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLACKSTONE MÁXIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 72304 Nr: 6803-59.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MÁRIO MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 221/222.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 141776 Nr: 2477-66.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS 

MATERIAIS ESPORTIVOS, MANUEL MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:6.040/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 (...) O Código de Processo Civil/2015 busca exatamente a melhoria na 

resolução das lides processuais, apresentando novas soluções, como o 

processo eletrônico (que, inclusive, sofre de diversos defeitos e é motivo 

de reclamação de advogados). Apesar disso, o objetivo é aprimorar o 

processo judicial, dando-lhe celeridade e eficiência.Foi com este objetivo 

que este Juízo impulsionou diversas vezes este processo, determinando 

ao exequente que promovesse o andamento do feito, uma vez que a 

morosidade, tão lastimada pelos advogados e partes é também 

responsabilidade do Juízo.Bem ainda, considerando-se que eventualmente 

diante da ocorrência de prescrição intercorrente será alegado que a 

demora no processo se deu por motivo inerente ao mecanismo da justiça e 

não por desídia do exequente. Enfatiza-se que a certidão de crédito, que o 

Juízo na decisão proferida há um ano, à fl. 209, questionou se era do 

interesse do exequente não gerará prejuízos como afirma o exequente, na 

petição de fl. 210.Pelo contrário, o exequente poderia a qualquer tempo 

requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente 

instruída com a Certidão de Crédito, que seria expedida nos termos do 

artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, e em caso de localização de 

bens de propriedade do devedor/executado, deveria indicar com precisão 

e objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito. I – 

Defiro o pedido de fls. 216/217. E para tanto, proceda a Secretaria à 

imediata expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Tangará da Serra, cumprindo o determinado na decisão de fl. 

194, item I, determinando a baixa da penhora realizada no imóvel 

matriculado sob nº 3.023, R-8 de 11/12/1996, Livro n. 02, ficha 002.II – 

Proceda a Secretaria ao desentranhamento do malote digital juntado às fls. 

211/213, tendo em vista ser totalmente estranho aos autos, 

procedendo-se a sua juntada nos autos devidos.Após, aguarde-se a 

suspensão determinada à fl. 215. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 945756 Nr: 57886-60.2014.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENESIO DA SILVA TOLOMEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo ainda não possui acesso ao referido sistema.

III - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:
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 - Jenesio da Silva Tolomeu – CPF nº 570558741-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057518 Nr: 49798-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZES PRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I – Indefiro o pedido de consulta ao SERASA, visto que a referida empresa 

não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II – Defiro a consulta dos referidos dados pelo Bacen/Jud (Banco Central) 

e Infojud (Delegacia da Receita Federal) do requerido:

- Izes Prado de Souza, CPF nº 044.271.818-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834853 Nr: 40132-42.2013.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RABELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido: Reinaldo Rabelo 

de Almeida CPF nº 896.893.991-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 872740 Nr: 11586-40.2014.811.0041

 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): JOZICLEI LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Joziclei Lima da Silva - CPF nº 003.159.161-25.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1260352 Nr: 24513-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETEL MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E 

FERRAGENS LTDA, SEDELMON GABRIEL DIAS, CLAUDIA GARRUTI 

TERUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista o agendamento de SESSÃO DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO 

para a data de 12/09/2018 ás 8:30horas, desta feita impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar os advogados 

das partes para comparecerem á sessão designada no Centro de 

Conciliação neste Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, devidamente 

acompanhados de seus constituintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112712 Nr: 15814-87.2016.811.0041

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Indefiro o pedido de consulta ao SERASA, visto que a referida 

empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

II – Defiro a consulta dos dados pelo Bacen/Jud (banco Central) e Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) do requerido:

- Renato de Souza Carvalho, CPF nº 067.640.849-47.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena da 

revogação da liminar.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053325 Nr: 48083-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETEL MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E 

FERRAGENS LTDA, CLAUDIA GARRUTI TERUEL DA SILVA, SEDELMON 

GABRIEL DIAS

 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 
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RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA SODRÉ DE MORAES 

- OAB:17.612/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista o agendamento de SESSÃO DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO 

para a data de 12/09/2018 ás 8:30horas, desta feita impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar os advogados 

das partes para comparecerem á sessão designada no Centro de 

Conciliação neste Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, devidamente 

acompanhados de seus constituintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939351 Nr: 54279-39.2014.811.0041

 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: ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, GERALDO ANDRÉ 

VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA - OAB:, MARCELO 

ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo o devido andamento do feito, nos termos do art.485, 

parágrafo 1º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022696-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ANGERAMIS SOARES VARGAS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES OAB - SP147386 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022696-48.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Certifique 

a Secretaria o trânsito em julgado da Sentença de ID 9530682. Em seguida, 

proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema PJe, fazendo 

constar como Ação em fase de Cumprimento de Sentença, exequente: 

Rubia Angeramis Soares Vargas Barros, e executado: Banco Daycoval 

S/A. II – Intime-se a exequente para que se manifeste acerca dos novos 

documentos trazidos pelo executado junto aos ID’s 13880014 à 13880255, 

no prazo de 15 (quinze) dias. III – Intime-se o executado, nos termos dos 

artigos 513, II e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) 

e mais honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo 

§1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da 

intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, 

pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 

(quinze) sem o devido pagamento. IV – Após, certifique-se o decurso de 

prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020651-03.2018.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020651-03.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020771-46.2018.8.11.0041

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:

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020771-46.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES Decisão Interlocutória Vistos etc. 

1. Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, 

no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o 

pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003932-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PINTO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003932-43.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Torno sem efeito a 

certidão constante de ID 13596852, pois a requerida NÃO foi citada, 

conforme certidões de ID’s 13178400 e 13178615. Assim, tendo em vista 

que ocorreu a execução da liminar com a apreensão do bem em mãos de 

terceiros (ID 13178615), não há como ser considerada citada a requerida, 

intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018785-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018785-28.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA, REGINA AUXILIADORA 

MIRANDA DE ALMEIDA Decisão Interlocutória Vistos etc. Chamo o feito à 

ordem. Compulsando os autos verifico que os dados informados na 

exordial junto ao ID 3300560, são distintos dos dados informados no 

contrato firmado entre as partes, apresentado no ID 3300569. Diante 

disso, intime-se o exequente para sanar a irregularidade, promovendo a 

emenda à petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Após, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019117-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019117-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIANA 

FERREIRA DE MORAES Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Proceda a 

Secretaria ao apensamento destes autos aos autos da Ação Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento 

de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do 

nome do SERASA, Cadim e SPC sob o n. 1005926-09.2018.8.11.0041. II – 

Compulsando os autos, verifico que a requerida compareceu 

espontaneamente junto ao ID 13944198, apresentando contestação e 

documentos. Ressalto que a análise de manifestações da requerida 

somente podem ser feitas após o cumprimento da liminar, consoante 

disposição do art. 3º, § 3º do Decreto Lei nº 911/69. III - Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo VOLKSWAGEN/ FOX TREND 52 

1.0 8V FLEX, Ano Fabricação/Modelo 2013/2013, Chassi 

9BWAA45Z7D4202452, Placa OBL-4375, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. Defiro somente o "caput" do 

artigo 212 do Código de Processo Civil. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, 

nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 13 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: 1007634-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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. 

1007634-31.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o 

pleito do requerido junto ao ID 12433674 e determino seja oficiado ao 

Banco do Brasil S/A para que este traga aos autos os extratos da conta 

corrente do requerente de n. 1560-1, agência 2363-9, existente junto ao 

mesmo, do mês de setembro/2013, para demonstrar, ou não, o crédito 

disponibilizado pelo requerido. II – Converto o julgamento em diligência, pois 

de extrema necessidade a realização de prova pericial nos contratos, 

mormente a perícia grafotécnica, para julgamento do feito. Assim, em 

consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, determino a 

realização de perícia grafotécnica. Para sua realização, nomeio como 

perita grafotécnica Rosane Lorenzi, com endereço profissional na Rua 

Sírio Libanesa, n. 240, Apto 401, Ed. Mozart, Bairro: Goiabeiras, CEP: 

78.045-390, em Cuiabá/MT, Fone 3025-1026 e 8432-4717, devendo o 

requerente arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se a 

referida perita da presente nomeação e para apresentar a proposta de 

honorários, em 05 (cinco) dias. III – Dê-se ciência às partes, intimando-as 

para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem assistentes 

técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020779-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUA MENDES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020779-23.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Lua Mendes 

da Cruz ingressou com Ação Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas 

Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar 

de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e Spc a 

em face de Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 

Afirma o requerente que firmou com o requerido o contrato de 

financiamento n. 00360121500, em 06/11/2017, no valor de R$ 37.894,12, 

a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 686,33, para aquisição do bem 

marca HONDA, modelo XRE 300, ano de fabricação/modelo 2017/2017, cor 

PRETA, placa QCR 4818, chassi 9C2ND1110HR011743, renavam 

1134508635. Assevera que há incidência de juros abusivos, capitalização 

mensal de juros, multa moratória superior a 2%, comissão de permanência, 

encargos mais abusivos e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede 

de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas 

vencidas e vincendas no valor de R$ 106,04 que entende devido, ou o 

valor contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

103,04 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 13 de julho de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015604-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISO ARCANJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015604-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: NARCISO ARCANJO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HONDA/ FIT EX CVT 1.5 16V, 

Ano Fabricação/Modelo 2005/2005, Chassi 93HGD18605Z118849, 

Renavam 856362140, Placa JZY-6956, Cor CINZA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 
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nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 13 de julho 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035314-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035314-88.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EDSON CANDIDO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 10788179, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Rondonópolis - MT, com urgência. Cumprida 

com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas 

homenagens. III – Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de 

origem, observadas as providências pertinentes. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013656-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARSIS NASCIMENTO LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013656-08.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: TARSIS NASCIMENTO LEMES 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as 

partes firmaram acordo, cujo término ocorrerá em 29/03/2019. II – Defiro o 

pedido junto ao ID 13057770 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença. III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do 

referido acordo. Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente para 

informar acerca do cumprimento do acordo. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001415-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001415-65.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: HECOSERVICE 

CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI, JOSE ROBERTO RIBEIRO 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em 

vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 

do CPC. II – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, 

para impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026740-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026740-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ALCIONE GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS SENTENÇA Vistos etc. Alcione Gonçalves dos Santos 

ajuizou Tutela Provisória Antecipada Em Caráter Antecedente Para 

Exibição de Documento em desfavor de Crefisa S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento devidamente qualificados nos autos, 

expondo e requerendo o seguinte. Aduz que assinou o contrato de nº 

041330012511, em 11/11/2016, com a requerida, na modalidade 

consignado em folha de pagamento. Que o contrato tinha como objetivo 

empréstimo no valor de R$ 1.112,20, para pagamento em 12 parcelas de 

R$ 245,15, tendo como primeiro dia de vencimento 30/11/2016. Que a 

primeira e terceira parcelas constam como pagas, entretanto a segunda e 

quarta parcelas foram estornadas. Explica que entrou em contato com a 

requerida diversas vezes, por meio da central de atendimento ou 

atendimento presencial em loja para solicitar a reprogramação das 

parcelas estornadas, no entanto, sem obter êxito. Esclarece que a 

requerida se nega a fornecer cópia do contrato de empréstimo firmado 

entre as partes, violando os direitos básicos do consumidor. Aduz que a 

ação é antecipatória de ação principal que terá como objeto principal a 

revisão de juros, nulidade de possível cláusula contratual abusiva e pedido 

de danos morais. Pede a concessão da tutela cautelar antecedente para 

determinar a disponibilização imediata do contrato de nº 041330012511, 

em 11/11/2016, na modalidade consignado em folha de pagamento, 

firmado entre as partes. Pede os benefícios da justiça gratuita. Pede que 

ao final seja a ação julgada procedente, cominando-se à requerida as 

penalidades da sucumbência. Deu a causa o valor de 12.941,80 (doze mil 

novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). Juntou à exordial 

documentos. Pela decisão proferida no Id 9648061, 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 do contrato de nº 

041330012511, determinando ainda a citação do banco requerido para os 
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termos da ação. Devidamente citado, o requerido compareceu na petição 

de Id 9931374 apresentando contestação. Em sua defesa argumentou 

preliminarmente a carência da ação por falta de interesse processual, 

alegando que a autora não comprovou que a ré se negou a fornecer cópia 

do contrato celebrado, faltando-lhe assim interesse. Adentrando ao mérito, 

alegou que os documentos são comuns às partes, que já foram 

fornecidos à autora na ocasião da celebração do contrato, argumentou o 

dever de cumprimento do contrato, a ausência do fumus boni iuris e 

periculum in mora e a impossibilidade de condenação da ré ao pagamento 

de honorários advocatícios. Pediu ao final seja a ação julgada 

improcedente e o autor condenado ao pagamento das verbas de 

sucumbência. Acostou à defesa cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal 

de nº 0413300112511, documento de Id 9931390, demonstrativo de débito, 

documento de Id 9931394 e fracionamento, documento de Id 9931415. 

Devidamente intimada a autora a manifestar-se acerca da contestação, 

certidão de Id 10581259, deixou transcorrer o prazo, permanecendo 

inerte, conforme certidão de Id 13232957. 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 Alcione Gonçalves dos 

Santos ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documento em desfavor de 

Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento objetivando a primeira 

obrigar a requerida a fornecer-lhe cópia do contrato de nº 041330012511, 

em 11/11/2016, na modalidade consignado em folha de pagamento, 

firmado entre as partes. Devidamente citada, a requerida compareceu na 

petição de Id 9931374 apresentando contestação. Sem adentrar no mérito 

da defesa, tenho que a ação deve ser extinta, uma vez que a autora 

deixou transcorrer o prazo decadencial da efetivação da medida cautelar 

concedida, sem ajuizar a ação principal, descumprindo assim pressuposto 

processual específico da tutela cautelar em caráter antecedente. Trata-se 

de ação cautelar requerida em caráter antecedente seguindo 

procedimento inaugurado com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, conforme previsão contida no art. 305. A tutela visa garantir o 

resultado útil da ação principal, veiculando-se, sobretudo, a característica 

de o pedido principal poder ser formulado nos próprios autos, após a 

apreciação da medida de urgência, e vir subsidiado com aditamento da 

causa de pedir. Assim, a possibilidade da produção de prova já no curso 

da ação principal (mantida a exibição incidental) ou, como é o caso dos 

autos, através de pedido de sua produção antecipada, restrito às 

situações previstas nos incisos I, II e III do artigo 381do CPC. Sabe-se que 

do ajuizamento da medida cautelar, tem a parte autora o prazo decadencial 

de 30 dias contados da data efetivação da medida cautelar concedida 

para ajuizamento da ação principal, nos termos do art. 308 do CPC. Não 

ajuizada a ação principal, imperiosa a extinção do feito (artigo 485, inciso 

IV, do CPC), por se tratar de pressuposto processual específico das 

tutelas cautelares em caráter antecedente. APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Efetivada a 

medida cautelar requerida em caráter antecedente, incumbe ao autor 

formular o pedido principal no prazo legal (art. 308 do NCPC). A não 

observância do procedimento implica cessação da medida e extinção do 

processo. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70076570225, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/03/2018) “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO. - O prazo decadencial para o ajuizamento da ação principal é 

de 30 dias contados do primeiro ato de execução, nos termos do art. 806 

do CPC/73. - O autor propôs a ação principal após o prazo, razão pela 

qual correta a extinção do feito. - O art. 308 do CPC/15, tutela cautelar em 

caráter antecedente, também prevê o trintídio legal. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70070875695, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/10/2016).” 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. - O prazo decadencial para o 

ajuizamento da ação principal é de 30 dias contados da data da efetivação 

da medida cautelar concedida que o título seria protestado, nos termos do 

art. 308 do CPC. Não ajuizada a ação principal. Extinção do feito. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Cível Nº 70077716785, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 06/06/2018) Desta forma não tendo sido ajuizada 

a ação principal, a extinção da ação é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Em face do exposto, julgo JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito a presente ação cautelar, nos termos do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerente 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 § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de Id 9648061, 

assim, a obrigação ficará suspensa, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 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: 1024367-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANY ARCANJO FILHO MACHADO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024367-72.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

(anteriormente denominado HSBC Bank Brasil S/A), devidamente 

qualificado e representado, ajuizou a presente Ação de Cobrança em 

desfavor de Cristiany Arcanjo Filho, igualmente qualificado alegando em 

suma o seguinte. Aduziu o requerente que em 20/08/2015, a requerida 

adquiriu um limite de crédito em conta corrente no valor de R$ 26.264,97, 

para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.456,71. Que a requerida 

não cumpriu com as obrigações assumidas, diante do vencimento da 

parcela em 01/10/2015, totalizando o débito na quantia de R$ 52.588,79 

até 04/08/2017. Pleiteou a citação da requerida, e, no fim, o julgamento da 

ação procedente com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

58.706,79 (cinquenta e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e nove 

centavos), acrescidos dos encargos financeiros legais e contratuais, 

juros moratórios, honorários advocatícios e custas processuais. 

Protestando pelos meios regulares de prova em direito admitidos, deu à 

causa o valor de R$ 58.706,79. A inicial veio instruída com os documentos 

necessários. Em decisão interlocutória de ID 10233753, depois de ter pago 

as custas iniciais, foi recebida a ação e determinada a citação da 

requerida. Embora devidamente citada (certidão de ID 13016018), a 

requerida permaneceu silente, consoante certidão de ID 13590520. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança, objetivando o 

requerente a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 

58.706,79 (cinquenta e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e nove 

centavos), atualizado até 04/08/2017, referente ao saldo devedor do 

contrato de limite de crédito em conta corrente e extratos de débito que 

vem instruindo o pedido. O processo está apto para o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I e II, do Código de Processo 

Civil, não havendo necessidade de produção de outras provas. 

Verifica-se que a requerida apesar de devidamente citada, não 

apresentou defesa, conforme certidão de ID 13590520. Assim sendo, 

declaro a requerida revel. No entanto, o fato de ser revel não significa que 

sofrerá os seus efeitos, podendo o Juiz excepcionar a presunção de 

veracidade, na medida em que apreciando, livremente, as provas dos 

autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 344 do CPC, julgando a causa 

de acordo com o seu livre convencimento. Por outro lado, demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda o débito contraído pela requerida. DISPOSITIVO Em 

face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno a requerida ao pagamento da quantia R$ 

58.706,79 (cinquenta e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e nove 

centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento 

desta ação. Condeno ainda a requerida no pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 
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20% (vinte por cento) do valor da condenação. Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil. 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, 13 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: 1002585-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA GUSMAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002585-72.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, com a quitação do 

débito em aberto e restituição do bem apreendido à requerida, consoante 

documentos de ID 12472199, com a concordância expressa da requerida, 

pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Honorários conforme pactuado, 

ficando as partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º do CPC. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 13 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: 1025455-48.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025455-48.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc.  Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 52.568.821/0001-22, com sede em Osasco/SP, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Leonardo da Silva Amorim, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 050.000.381-50, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que o requerido 

integra um grupo/cota de consórcio n. 8442/304, administrado pelo 

requerente, e por força da contemplação do consórcio, firmou o contrato 

com garantia de alienação, tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: Marca VOLKSWAGEN, Modelo GOL TL MB S, Placa AZF 

8349, Ano de Fabricação/Modelo 2014/2015, Cor PRATA, Chassi 

9BWAA45U7547048, renavam 1034347540. No entanto, o requerido não 

cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

12/06/2017, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da 

citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. 

Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 17.598,70 (dezessete mil, quinhentos e noventa e oito reais e 

setenta centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida em ID 10782448 foi deferida liminarmente a apreensão 

do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do 

requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

documento de ID 11221309. Regularmente citado (ID 11221309), o 

requerido pleiteou a purga da mora das parcelas vencidas (ID’s 11617564, 

11617623, 11617632, 11617662 e 11617668) no valor de R$ 3.000,00, 

mas, permaneceu inerte quando intimado da decisão de ID 12527038 que 

indeferiu a purga da mora por ser intempestiva afirmando que deveria 

ocorrer o devido pagamento da integralidade do débito. O requerente se 

manifestou em ID 12586891, contrapondo aos argumentos do requerido e 

ratificando os pedidos iniciais, ainda informando a impossibilidade de 

acordo por ser o valor indicado pelo requerido aquém ao valor integral do 

débito. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Bradesco Administradora 

de Consórcios Ltda contra Leonardo da Silva Amorim, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que, apesar de 

devidamente citado para os termos da presente ação, o requerido deixou 

transcorrer o prazo de resposta, pois em sede de contestação apenas 

pleiteou a purga da mora das parcelas vencidas, efetuando depósito no 

valor de R$ 3.000,00, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, 

deve se submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos o 

desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa, e, apesar de seu 

pedido de purgação da mora, esta não o fez integralmente. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia de Bens Móveis e a notificação extrajudicial de ID 

9489000, demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do 

requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da 

parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que aqui lhe concedo, consoante Lei 1.060/50. Traga 

o patrono do requerido, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento do valor depositado, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP. Após, expeça-se o competente alvará para 

levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do requerido, 

lhe restituindo o valor pago à título de purga da mora apenas das parcelas 

vencidas e de forma intempestiva. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 13 de julho de 2.018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005943-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005943-79.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi 

Ouro Verde MT ajuizou Ação Monitória em face de Alex Sandro França 

Lopes, objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 40.320,30 

(quarenta mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos), representado 

pelos 04 (quatro) contratos de abertura de crédito, sendo 02 (dois) 

créditos pessoais e 02 (dois) cartões de crédito. Acostou à inicial os 

documentos necessários. Requereu a expedição do competente mandado 

monitório e, não havendo pagamento, a sua conversão em procedimento 

executivo. Devidamente citado o requerido (ID 11861575), esta 

permaneceu inerte, consoante certidão de ID 13589757. Ante o exposto, 

com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil, converto o 

mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título 

executivo, no valor de R$ 40.320,30 (quarenta mil, trezentos e vinte reais 

e trinta centavos), corrigido até 13/02/2017. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos 

termos do § 2º do artigo 85, Código de Processo Civil. Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título 

II, Capítulo III, do CPC. P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a 

memória atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença. A/Cuiabá, 13 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002462-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA ESTELA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002462-74.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Pan S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 59.285.411/0001-13, 

com sede em Curitiba/PR, por intermédio de seus advogados, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

Vanessa Estela Rodrigues, brasileira, inscrita no CPF sob n. 

039.289.721-03, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com a requerida uma cédula de 

crédito bancário n. 081963122, em 03/02/2017, no valor de R$ 20.299,58 

para pagamento em 48 parcelas de R$ 695,52, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FIAT, Modelo UNO EVO 4P 

COMPLETO WAY CELEBRATION 4 14 8V FLEX, Cor VERDE, Placa NUF 

7278,  Ano de  Fabr icação/Mode lo  2010/2011,  Chass i 

9BD195163B0035156. No entanto, a requerida não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 06/08/2017, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

22.332,26 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi a requerida constituída em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 13169768 foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação da requerida 

para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 13534336 e a requerida 

devidamente citada, certidão de ID 13534336. Embora devidamente citada, 

a requerida permaneceu silente, consoante certidão de ID 14163097. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco Pan S/A 

contra Vanessa Estela Rodrigues, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citada para os termos da presente ação, a requerida deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro a 

requerida revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID 11622962) e a 

notificação extrajudicial de ID 11622979, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora da requerida. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 13 de julho de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

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: 1013166-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARTINS COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1013166-49.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 13 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 986956 Nr: 17151-48.2015.811.0041

 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: JMDSA, BMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:19530-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 986956

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 107/108.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório desta 

Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição, até a ocorrência de 

manifestação.

 Cumpra-se.
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 Cuiabá-MT, 09 de julho de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1163551 Nr: 37380-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUIDIO 

NEVES - OAB:OAB/MT 20369, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - 

OAB:4474

 E mais: “...Não configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, inviabilizam-se os embargos de declaração, pois 

estes se constituem em recurso de rígidos contornos processuais, 

servindo apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, 

suprir omissão, ou corrigir erro material. Busca a parte embargante, em 

verdade, a rediscussão da matéria já examinada. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Embargos de Declaração Nº 70077885770, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, TJRS, Julgado em 22/06/2018). Com estas 

considerações, rejeito os embargos de declaração de fls. 733/735v. No 

mais, para fins de viabilizar o prosseguimento e conclusão do processo, 

aguarde-se a realização da audiência já designada conforme determinado 

por último às fls. 699v. Intimem-se e cumpra-se.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011756-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTONIO MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTER DO NASCIMENTO (REPRESENTADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011756-53.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA BELA DO NASCIMENTO RÉU: 

GERSON ANTONIO MOREIRA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. A ausência de qualquer indício de prova a respeito da 

alegada paternidade, recomenda o não arbitramento de alimentos 

provisionais, motivo pelo qual indefiro tal pedido. Designo audiência de 

conciliação, para o dia 15 de agosto de 2018, às 15h00min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014378-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. S. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1014378-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GISETH DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO 

Vistos. Cuida-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens aforada por 

Giseth Silva Rodrigues em face de Waldemar Rodrigues dos Santos Neto. 

Observando as informações contidas nos autos, consultei o sistema, e 

constatei que a ação identificada pelo Código nº 500647, que tramita na 2ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, está 

concluso. Dispõem os arts. 13 e 14 da Lei n. 11.340/2006 sobre a 

competência material, logo, absoluta, das Varas de Violência Doméstica 

para o processamento das causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, 

havendo medida protetiva em tramitação, nos termos do art. 64, parágrafo 

1º, do Código de Processo Civil, de ofício, e para que não haja decisões 

conflitantes, DECLINO a competência para o julgamento do feito para a 

Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher. 

Promova-se a baixa nos registros e remeta-se o processo ao juízo 

competente. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005785-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Y. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

MAIARA RODRIGUES STOTERAU BRUM OAB - MT20931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE COELHO SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005785-87.2018.8.11.0041. AUTOR: TEREZINHA RODRIGUES DA 

COSTA, YASMIN RODRIGUES SILVA RÉU: JOSUE COELHO SILVA Vistos. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando a relação 

de parentesco entre a infante e o requerido, conforme atesta a certidão de 

nascimento, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68, defiro os alimentos 

provisórios à filha menor Yasmin Rodrigues Silva, que arbitro, por ora, em 

25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, 

compreendidos como tais, toda e qualquer remuneração, inclusive férias e 

13º salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado 

na conta bancária indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Com relação às visitas, por ora, regulamento-as em 

favor do pai em finais de semanas alternados. Designo audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 15 de agosto de 2018, às 15h30min. Se 

não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Oficie-se ao empregador do requerido, para que se 

efetuem os devidos descontos na folha de pagamento e os respectivos 

depósitos na conta indicada. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006894-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1006894-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS HEITOR DE MORAES 

REQUERIDO: FERNANDA VIANA DA SILVA Vistos, Acolho a emenda 

contida no Id. 13211462, e passo à análise do requerimento da liminar. 

Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos, com pedido de antecipação de 

tutela. Em linhas gerais, pretende o requerente revisar os alimentos que 

foram arbitrados pelo Juízo da 6ª Vara Criminal desta Comarca - que 

estabeleceu a obrigação na importância de 45% (quarenta e cinco por 

cento) do salário mínimo. É o necessário à análise e decisão. Quanto ao 

pedido de antecipação de tutela, afirma o requerente que a tempo da 

celebração do acordo era motorista de ônibus, porém sofreu um acidente 
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em seu olho direito ocasionando perda da visão, e por esse motivo teve 

sua CNH rebaixada não podendo mais exercer sua atividade como 

motorista. Afirma, ainda, que possui outros quatro filhos, e que atualmente 

laborando com serviços gerais aufere o valor de aproximadamente R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos gerais) Sendo assim, considerando as 

ponderações da inicial, confirmadas pelos documentos acostados, 

concedo apenas parcialmente, a liminar, para reduzir o valor dos alimentos 

para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, incidindo inclusive, sobre 

férias e 13º salário, quando houver, que deverão ser descontados 

diretamente na folha de pagamento do requerido, mediante depósito em 

conta bancária informada anteriormente, até o dia 10 (dez) de cada mês. 

O binômio necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, 

após cognição exauriente. Designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 22 de agosto 2018, às 17h00min. Se não houver acordo, a 

requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Oficie à 

empregadora do requerente, para que se promova os devidos descontos 

em folha de pagamento, e os respectivos depósitos em conta bancária já 

informada. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009928-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA MARQUES OAB - PR67274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1009928-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: REBECA CAROLINI BATISTA 

MARQUES REQUERIDO: TIAGO BARRETTO Vistos. Rebeca Carolini Batista 

Marques e Tiago Barretto aforaram Ação de Divórcio Direto Consensual 

pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a homologação do 

acordo - ID 12213239. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de 

divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de modo que pode 

ser exercido pela simples manifestação de vontade dos cônjuges. A 

certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. Portanto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial 

havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, 

que passa a fazer parte integrante e indissociável desta sentença. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Justiça 

gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019169-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA BARRETO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Procedo a intimação do advogado para efetuar o pagamento da diligência 

para cumprimento do mandado, e juntar comprovante nos autos, no prazo 

legal. Cuiabá, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033842-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES OAB - MT0017149A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA SILVA DE ALMEIDA SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009677-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. P. A. (AUTOR)

M. E. P. A. C. (AUTOR)

R. A. C. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO)

CINTIA PEREIRA BERNARDES OAB - 020.548.851-00 (REPRESENTANTE)

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009677-04.2018.8.11.0041. AUTOR: ROSEMEIRY VITORIA PEREIRA 

ALVES, MARIA EMANNUELLY PEREIRA ALVES CORDEIRO, ROSENILDO 

ALVES CORDEIRO JUNIOR REPRESENTANTE: CINTIA PEREIRA 

BERNARDES RÉU: ROSENILDO ALVES CORDEIRO Vistos. Defiro o pedido 

de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 

2º, do Código de Processo Civil. Considerando a relação de parentesco 

entre os infantes e o requerido, conforme atestam as certidões de 

nascimento, nos termos do art. 4º da Lei 5.478/68, defiro os alimentos 

provisórios aos filhos menores Rosemeiry Vitória Pereira Alves, Maria 

Emannuelly Pereira Alves Cordeiro e Rosenildo Alves Cordeiro Junior que 

arbitro, no valor solicitado, isto é 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

líquidos do requerido, compreendidos como tais, toda e qualquer 

remuneração, inclusive férias e 13º salário, quando houver. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado na conta bancária indicada, até o dia dez 

(10) de cada mês. O binômio necessidade/possibilidade será aferido em 

momento oportuno, após cognição exauriente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h00min. Se 

não houver acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, 

sob pena de revelia. Na data da audiência o requerido deverá apresentar 

seus últimos quatro holerites. Oficie-se para descontar em folha de 

pagamento. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se Carta 

Precatória para citação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000419-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GUTHIERES DA SILVA (REQUERIDO)

ROSILANE VAILANT DO CARMO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000419-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: EVANDRO GUTHIERES DA SILVA, ROSILANE VAILANT DO 

CARMO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da 

Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Regularização de Guarda com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Luiza Aparecida da Silva, em desfavor de Evandro Guthieres 

da Silva e Rosilane Vailant do Carmo. Busca a autora a guarda unilateral 

de seu neto Eduardo Guthieres Vailant da Silva, sob o argumento de que, 

é avó paterna do infante e que, desde o nascimento o menor sempre 

morou com ela. Da análise dos autos, constata-se que não há noticias nem 

documentos que comprovem que o infante esteja sob condição de risco, 

além disso, verifico que o genitor do menor, ora requerido, reside no 

mesmo endereço da requerente, sendo assim, denego o pedido liminar. 

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 08 de agosto de 

2018, às 16h00min. Se não houver acordo, os requeridos terão, a partir 
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daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, 

por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sem prejuízo do acima 

disposto, determino a realização de estudo psicossocial, cujo laudo 

deverá estar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias. Dê-se vista ao 

Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1027440 Nr: 35564-12.2015.811.0041

 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: ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREA ROSANA 

CORDEIRO FERREIRA E SILVA, LEONARDO DE MORAES FERREIRA DA 

SILVA, PHELIPE DE MORAES FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEONARDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - 

OAB:17064/E, LEANDRO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, LUIZ 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:20.678/O, MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - 

OAB:20921/O, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para que 

proceda ao recolhimento da diligência para cumprimento do mandado de 

imissão na posse, determinado conforme despacho.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1024580 Nr: 34126-48.2015.811.0041

 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: ELINEY FERREIRA MENDES, AKIRA CORREA DA 

COSTA, DAGNEL CORREA DA COSTA, AKIRO CORREA DA COSTA, 

RALESSA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAGNEL CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado UEBER ROBERTO DE CARVALHO, a 

fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a 

aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e 

incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 315111 Nr: 19472-37.2007.811.0041

 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: MVND, JND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODA

 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: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar acerca do desarquivamento, dentro do 

prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 816535 Nr: 22974-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA, KRA, CRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:8359/MT, DÉBORA FRANCO DA SILVA - OAB:23466/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar acerca do desarquivamento, dentro do 

prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 740944 Nr: 37714-05.2011.811.0041

 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: MSN, STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, Heloisa Ferreira Miccoli - OAB:, JOELMA DOS REIS 

RIBEIRO - OAB:17016/MT, LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - 

OAB:20823/O, thalisson gayva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 Processo nº. 37714-05.2011 – Código 740944

 Vistos.

 Marina Sigarini Nogueira, aforou a presente Ação de Alimentos em face 

de Antonio Carlos Reis Nogueira, buscando, em síntese, que o requerido 

seja compelido a pagar R$ 1.737,85 (mil setecentos e trinta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos) mensalmente.

 À fl. 47, foi fixada a verba alimentar no valor de 01 (um) salário mínimo.

 Às fls. 49/52 foi apresentado embargos de declaração pela arte autora, 

que foram apreciados à fl. 56 e verso.

 À fl. 59 consta termo de audiência de conciliação, que resultou inexitosa.

 Às fls. 60/77 foi apresentada contestação.

 À fl. 101 foi determinada a realização de estudo social.

 Às fls. 103/106 foi apresentada impugnação.

 Às fls. 112/115 foi acostado relatório de estudo social.

 Às fls. 119/122 a requerente manifestou sobre o relatório do estudo 

social, e as fls. 123/126 por sua vez, manifestou-se o requerido.

 Às fls. 142/144 a requerente requereu o chamamento da avó paterna, 

fazendo referência à afirmação do próprio pai, no sentido de que está 

desempregado.

 À fl. 152 foi deferido o requerimento e determinada a citação, para 

contestar em 15 (quinze) dias.

 Às fls. 154/161 foi apresentado embargos de declaração pelo requerido, 

demonstrando que estavam sendo efetuados os pagamentos dos 

alimentos provisórios.

 À fl. 183 foi suspenso o cumprimento da decisão de fl. 152, tendo em 

vista a comprovação dos alimentos provisórios fixados.

 Às fls. 185/187 foi apresentada contraminuta de embargos de 

declaração.

 À fl. 194 foi lançada decisão na qual foi feita a análise dos embargos de 

declaração, negando-se provimento aos mesmos e ainda a revogação da 

decisão de fl. 152.

 À fl. 200 a requerente manifestou desinteresse na produção de prova 

oral e requereu prazo de 15 (quinze) dias para juntar documentos que 

comprovem os rendimentos e despesas da requerente.

 Às fls. 202/221 o requerido acostou novos documentos para comprovar a 

sua renda mensal.

 À fl. 224 foi certificado que embora a requerente tenha solicitado a 

dilação do prazo para apresentação dos comprovantes de rendimento, 

nada manifestou.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Verifica-se que a autora desistiu da produção de prova oral, estando o 

processo apto para prolação de sentença.

 O pedido formulado na inicial possui guarida constitucional (Constituição 

Federal, art. 229):

“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
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menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Extrai-se dos autos, que a filha Marina busca a ajuda material do 

requerido, tendo em vista o direito amplamente assegurado pela 

Constituição Federal e Legislação infraconstitucional.

 Como de sabença, as despesas materiais dos filhos devem ser 

suportadas por ambos os genitores, observando-se sempre as 

necessidades do alimentado, e as condições econômicas do alimentante.

 No caso em comento, a verba foi estipulada em 01 (um) salário mínimo, 

mas referida decisão se deu em caráter transitório, até que fosse 

concluída a instrução processual, oportunidade em que o julgador tem 

melhores condições de adequar a verba, de acordo com as provas 

acostadas aos autos.

 O requerido comprovou, pela petição de fls. 154/160 e documentos 

seguintes, que estava pagando a título de alimentos, 01 (um) salário 

mínimo, mas somente passou a fazer isso quando, por despacho, foi 

incluída a avó paterna na lide.

 Pode-se observar que os rendimentos brutos do requerido, conforme 

consta das fls. 166 e seguintes, são da ordem de R$ 4.856,00 (quatro mil 

oitocentos e cinquenta e seis reais). Entretanto, após os descontos, que 

costumeiramente são levados em consideração (INSS R$ 513,00, IRRF R$ 

341,00) e ainda uma pensão alimentícia no valor de R$ 1.320,00 o líquido 

que lhe sobra é de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).

 Com relação ao chamamento de avós ao processo, vale ressaltar que 

ocorre em situações excepcionais, portanto, como os genitores são 

pessoas capazes o suficiente de prover o sustento da filha, não há 

necessidade da complementação por parte dos avós.

 Pela análise do caderno processual, o requerido é jornalista e a mãe da 

requerente é servidora pública, profissões que propiciam rendimentos 

suficientes à manutenção de seus filhos, a exemplo de inúmeras famílias 

brasileiras. Nesse sentido, é válido acrescentar que o valor dos 

rendimentos é que estabelece o padrão de vida das pessoas; aliás, essa 

é também uma regra de economia.

 O recurso material é o essencial à promoção do sustento do alimentado, 

compreendendo as despesas necessárias, como vestuário, saúde, 

habitação, alimentação, lazer, o acesso à educação. Porém, o valor deve 

ser limitado às possibilidades do alimentante.

 Diante disso, analisando as condições do requerido, entendo que o valor 

da pensão alimentícia deve limitar-se a 85% (oitenta e cinco por cento) do 

salário mínimo, que a meu sentir marca um ponto de equilíbrio, no binômio 

necessidade/possibilidade, de sorte que a requerente ainda dependerá da 

complementação por parte da genitora.

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento de alimentos mensais no valor de 85% (oitenta e 

cinco por cento) do salário mínimo, com incidência inclusive sobre férias e 

décimo terceiro salário, em razão de o requerido exercer função 

assalariada. Os pagamentos deverão ocorrer até o dia 10 (dez) de cada 

mês, por meio de desconto em folha de pagamento e depósito na conta 

bancária indicada à fl. 16. Em caso de o requerido deixar de exercer 

função assalariada, deverá depositar diretamente o valor.

 Julgo improcedente o pedido em relação à avó paterna, pelos 

fundamentos acima delineados.

 Ficam prejudicados os pedidos de guarda e regulamentação de visitas, 

porque a requerente atingiu a maioridade no curso da ação. Pela mesma 

razão, não há necessidade de intimação do Ministério Público.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se, de imediato, ofício para desconto da pensão em folha de 

pagamento e os depósitos na conta indicada à fl. 16.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 809250 Nr: 15724-84.2013.811.0041

 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: HERNIVALDA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, 

HERNILCE MARIA DE OLIVEIRA BARROS, HERNILDES MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACY DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA APARECIDA 

LISBOA - OAB:9558 MT, EDITH MARIA DA SILVA - OAB:2599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar acerca do desarquivamento, dentro do 

prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao setor de arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805919 Nr: 12392-12.2013.811.0041

 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: DANÚBIA CORREA DE MORAES, JOCEMEYRE 

BENEDITA PACHECO CORREA MORAIS, SUELLEN CRISTINA RODRIGUES 

DE MORAES, ILTOMAR RODRIGUES DE MORAES JUNIOR,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILTOMAR RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE 

MORAIS, a fim de que restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 234 do Código de 

Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1159579 Nr: 35764-82.2016.811.0041

 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: FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCS, AFSSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 35764-82.2016 – Código 1159579

 Visto.

 Está equivocada a interpretação externada na petição de fl. 44, pedindo a 

citação por edital ao dizer “conforme aventado pelo D. Magistrado na fl. 

41”.

 A publicação do edital, a que se fez referência no despacho de fl. 41, era 

para a intimação do autor, pessoalmente, para manifestar no processo, 

quanto a certidão do Sr. Oficial, visto que já havia sido intimado, na pessoa 

de seu Advogado, na forma legal (publicação) e não havia se 

manifestado, conforme se infere das fls. 38/40.

 Verifico que o Sr. Oficial de Justiça não foi claro em sua certidão, pois 

sequer certificou se encontrou a rua, se procurou informação com alguém 

etc. Por outro lado, o autor simplesmente disse que o endereço que possui 

é o mesmo que consta da inicial, ou seja, nem informou se procurou 

localizar o endereço e informar algum ponto de referência, mesmo sendo 

seu, em primeiro lugar, o interesse no andamento do processo.

 Não é caso, ainda nesta fase processual, de proceder à citação da parte 

ré, por edital, motivo pelo qual, por ora, indefiro.

 Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado a indicar um ponto de 

referência, ou, se preferir, acompanhar o Sr. Oficial de Justiça em sua 

diligência, visando o andamento do processo.

 Decorridos 10 (dez) dias, se nada manifestar, independentemente de 

nova conclusão, expeça-se novo mandado de citação a ser cumprido por 

outro oficial para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Registro que, pelas ocorrências relatadas, deixo 

de redesignar nova data para tentativa de conciliação, pois em não 

encontrando as rés, seria mais uma vez, perda de tempo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 13 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019169-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA BARRETO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO/MANDADO Processo n. 

1019169-20.2018.811.0041. Visto. Trata-se de ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável post mortem ajuizada por Eneida Barreto 

Borges em face de Fábio Rogerio Martins de Oliveira, em que alega ter 

convivido com Valduino Martins de Oliveira, falecido no dia 15.5.2018, a 

partir do final de 2010, razão pela qual postula tutela de urgência, para que 

a união estável seja liminarmente declarada, para permitir que a autora 

possa pleitear sua nomeação com inventariante. É o necessário para 

análise e decisão. Cuida-se de pedido de tutela de urgência, cujos 

requisitos estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, com a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Denota-se, portanto, que a tutela de urgência pode se deferida 

liminarmente quando houver probabilidade do direito postulado e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso posto, verifica-se 

que a probabilidade do direito é evidente, uma vez que o pedido foi 

instruído com diversas provas da existência da união estável, dentre as 

quais, destacam-se os documentos que comprovam que a requerente e o 

falecido compartilhavam a mesma residência, documento pelo qual o 

falecido assina como responsável pelo atendimento médico domiciliar à 

requerente, apólice de seguro de vida, contratado pelo falecido, em que a 

requerente figura como sua beneficiária, bens adquiridos conjuntamente e 

a declaração de imposto de renda em que o falecido declara que a 

requerente é sua companheira. De outro lado, também denota-se evidente 

a existência de risco de dano, haja vista que com o falecimento do 

companheiro a requerente necessita adotar providências para 

manutenção e administração do patrimônio, tal como, promover a abertura 

do inventário, para o qual o art. 611 do Código de Processo Civil, prevê o 

prazo de 2 (dois) meses. Por fim, importa observar que não há risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (periculum in mora inverso), haja 

vista que o pedido de tutela está limitado a permitir que a requerente 

pleiteie sua nomeação como inventariante do espólio do falecido, com os 

quais possuía diversos bens em condomínio, que poderá ser revertida, na 

hipótese de improcedência do pedido formulado nesta ação. Diante do 

exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, estando 

presentes os requisitos, conforme os fundamentos lançados nesta 

decisão, defiro o pedido de tutela de urgência para declarar a existência 

de união estável entre a requerente e Valduino Martins de Oliveira, com 

efeitos apenas para que pleiteie sua nomeação para exercer a função de 

inventariante do espólio. Designo audiência de conciliação para o dia 3 de 

outubro de 2018, às 16h00. Cite-se o requerido para que compareça à 

audiência, acompanhado de advogado, com a advertência de que, caso 

não compareça ou não seja obtido acordo, terá o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentar defesa. Retifiquem-se os registros e capa dos autos 

para que no polo passivo figurem as pessoas qualificadas na emenda de 

fls. 111/112. Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado para 

citação do requerido, qualificado no rodapé desta decisão. [1] Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito 

[1] FÁBIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, analista judiciário, 

portador do documento de identidade RG nº 1114399-1, inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 957.957.401-44, residente na 

Avenida Presidente Marques, nº 745, Edifício Fontana Di Trevi, 

apartamento 1501, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030569-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCYLLA DE ARRUDA DUPRAT (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON GERMANO DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

Processo: 1030569-65.2017.8.11.0041 Ação: Nulidade de Contrato c/c 

Partilha de Bens Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que a 

Requerente PRYSCYLLA DE ARRUDA DUPRAT pretende, em síntese, o 

reconhecimento da invalidade-nulidade de um contrato/acordo extrajudicial 

entabulado com o Requerido DILSON GERMANO DO AMARAL, no intuito 

de resolver a partilha, não realizada por ocasião da decretação do 

divórcio, todavia, por não ter logrado a satisfação, neste ponto, pela via 

extrajudicial, busca, portanto, através da presente ação que: “Seja 

realizada a devida partilha dos direitos do único imóvel adquirido pela 

requerente e o requerido, a fim de ser reconhecido judicialmente que o 

requerido tem direito a 50% (cinquenta por cento) dos direitos amealhados 

a título oneroso durante a constância do casamento (separação de fato) 

relativos às parcelas do financiamento do imóvel localizado na Rua 

Panorama, n°. 121, Quadra 05, Bairro Praeiro, em Cuiabá/MT pagas em 

conjunto...” (cf. Id 10085819 - Pág. 13). Ocorre que de acordo com o 

documento juntado no Id 10085832, e, conforme noticiado pela própria 

Requerente “foi decretado o divórcio na data de 16 de maio de 2014 pelo 

juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá-MT, sob o 

os autos n°. 15185-84.2014.811.0041, nos termos da sentença anexa.” 

Aliás, na sentença proferida pelo r. Juízo da 2ª Vara de Família e 

Sucessões, inclusive ficou expressamente consignado que a partilha 

deveria ser realizada “em momeno posterior”. (cf. Id 10085832 - Pág. 19) 

Desta feita a competência para processar e julgar este processo é do r. 

Juízo 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, responsável pela 

decretação do divórcio de acordo com reiterados julgados de nossos 

Tribunais. Vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PARTILHA 

DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência 

dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a ação de partilha deve ser 

julgada pelo Juízo que decretou o divórcio, uma vez que a partilha de bens 

do ex-casal é consequência da dissolução do vínculo matrimonial. 2. 

Decretado o divórcio do casal pelo juízo da 6ª Vara de Família é este o 

competente para julgar ação ordinária de partilha de bens. 3. Conflito 

conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado para 

julgar a ação.” (TJ-AL - Conflito de competência CC 

05003325420158020000 - j. 08.07.2015) Ainda: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – Ação de partilha de bens, posterior a ação de divórcio – 

Relação de acessoriedade com a ação de divórcio – Competência do Juízo 

que decretou o divórcio – Aplicação analógica do art. 731, § único, NCPC – 

Conflito procedente. Competência da 1ª Vara da Família e Sucessões do 

Foro Regional de Nossa Senhora do Ó.” (TJSP - Conflito de competência: 

2259974-91.2016.8.26.0000; Julgamento: 26/06/2017). Pelo exposto, 

declino a competência, determinando a remessa dos autos ao r. Juízo 

competente da 2ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, com as 

cautelas de estilo, mediante as anotações necessárias. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028832-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYS MARY GAUDIE LEI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA OAB - RJ122849 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1028832-27.2017.8.11.0041 Ação: 

Alimentos c/c pedido liminar Vistos, etc... Diante da inércia dos advogados, 

Id n. 12098378, intime-se, pessoalmente, a representante legal do 

Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se possui 

interesse no prosseguimento do feito, e, sendo positivo, indicando o 

endereço atualizado do Requerido, sob pena de extinção e arquivamento. 

Não sendo a representante legal do Requerente encontrada para 

intimação pessoal, intime-a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se possui interesse no 

prosseguimento do feito, e, sendo positivo, indicando o endereço 

atualizado do Requerido, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027789-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. B. (EXEQUENTE)

V. M. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT0013186A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO MURARO SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1027789-55.2017.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Reportando-me ao despacho sob 

o Id 11919561, e, diante do pretendido no Id 13753656, primeiramente, 

informe/esclareça a Secretaria judicial, se houve a apresentação da 

impugnação pelo executado no prazo legal, certificando, inclusive se 

confirmada a inércia, e, em seguida, visando ainda atender o pedido 

formulado no Id 13753656, deverá ser oficiado ao Juízo onde realizada a 

penhora no rosto dos autos, para fins de se aferir melhor a possibilidade 

de imediata disponibilidade de valor penhorado, Id 12399397 e Id 

12399405, e a transferência para este Juízo, com vinculação a este 

processo, visando viabilizar o levantamento, oportunamente, pela parte 

credora/exequente. Outrossim, pelo mesmo ofício solicitem-se, ainda, 

informações urgentes quanto ao saldo/crédito total existente/pertencente 

à pessoa que figura como executada nestes autos, (Sr. José Orlando 

Muraro Silva), nos autos do Processo n. 23335-692005811.0041, código 

214384, do r. Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Após, havendo 

interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, art. 178, II, do CPC, 

e, voltem os autos imediatamente conclusos para análise. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018115-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VITORIO FITIPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA DOMINGUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1018115-53.2017.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Atento ao postulado no Id 12033282, e, 

considerando o lapso temporal transcorrido, intime-se a inventariante 

através do advogado, via Dje, para manifestar interesse no processo no 

prazo de quinze dias, providenciando o que mais necessário. Não 

havendo manifestação, certifique-se, e, intime-se pessoalmente a 

inventariante para manifestar interesse no prosseguimento deste 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção 

e arquivamento, artigos 485, § 1º e 622 do CPC. Após, voltem os autos 

conclusos para análise quanto prosseguimento, remoção da inventariante 

ou extinção/arquivamento. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012892-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

JOILSON CESAR DE QUEIROZ (REQUERENTE)

VANESSA CRISTIAN ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

VERA LUCIA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ORACINA QUEIROZ DE BARROS (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

IVO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CELY MARIA GONCALVES DE QUEIROZ COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espolio de Benedita Dias de Queiroz (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1012892-22.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que se trata 

de inventário pelo rito de arrolamento sumário, conforme sentença 

prolatada Id 9079960. A Fazenda Pública foi devidamente cientificada, Id 

12543473. Assim sendo, cumpre observar, cientificada a Fazenda Pública 

é desnecessária qualquer outra providências nestes autos, relacionada a 

eventual débito tributário, por se tratar de arrolamento sumário. Neste 

sentido, inclusive é expresso o art. 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” Aliás, embora 

se trate de arrolamento sumário, conforme bem explica o douto jurista 

José Miguel Garcia Medina, até mesmo em relação ao arrolamento comum, 

é viável a mesma providência: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611). Ademais, foi inclusive 

resguardado na sentença, eventual interesse do FISCO, uma vez que não 

poderá sequer haver registro do formal, se for o caso, sem a 

comprovação de pagamento ou isenção de eventuais impostos/tributos, 

pela via administrativa, (art. 662 do CPC e art. 143 da Lei 6015/73). Assim 

sendo, cumpra-se conforme determinado na sentença, Id 9079960. Às 

providências, a fim de arquivar o processo, oportunamente. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000722-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI BUENO PIPINO (REQUERENTE)

TALES BUENO PIPINO (REQUERENTE)

SELMA REGINA PIPINO ANIBAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FAGIANI PIPINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1000722-81.2018.8.11.004 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que fora 

postulado o seguinte pela inventariante no Id 11892344 - Pág. 1: 
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“Requer-se ainda que, a herdeira Luzia Fagiani Pipino seja devidamente 

intimada a respeito da partilha aqui proposta, bem como, que, seja aberto o 

prazo para juntada de quaisquer outros documentos que Vossa 

Excelência possa julgar necessário.” Assim sendo, s.m.j., deverá ser dado 

prosseguimento ao processo, em observância do determinado no Id 

11522406 e do que consta no Id 11893121. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017171-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEZILENE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017171-51.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o lapso temporal transcorrido, 

desde o pedido de suspensão, Id 10355422, intime a inventariante através 

do advogado, via Dje, para manifestar interesse no processo no prazo de 

quinze dias, providenciando o que mais necessário, não havendo 

manifestação, certifique-se, e, intime-se pessoalmente a inventariante 

para manifestar interesse no prosseguimento deste processo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, 

artigos 485, § 1º e 622 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para 

análise quanto prosseguimento, remoção da inventariante ou 

extinção/arquivamento. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011971-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PIRES SALVIANO (REQUERENTE)

MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO PIRES SALVIANO (REQUERENTE)

MARIA EMILIA SALVIANO (REQUERENTE)

MARCOS PIRES SALVIANO (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA SALVIANO (REQUERENTE)

MARIO LUCIO SALVIANO (REQUERENTE)

MAGDA CRISTINA PIRES SALVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORDALIA PIRES SALVIANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011971-63.2017.811.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se que se trata 

de inventário pelo rito de arrolamento sumário, conforme sentença 

prolatada no Id 10065535, e, neste caso, não se pode olvidar, de acordo 

com o art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Aliás, conforme bem explica o douto 

jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611). Assim sendo, não obstante a manifestação de Id 12038638, 

cumpra-se imediatamente o determinado na sentença, ressalvado eventual 

desinteresse do inventariante, caso em que deverá se aguardar por 

quinze dias manifestação, a fim de arquivar o processo. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024743-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINI APARECIDA DA SILVA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL DOMINGOS DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024743-58.2017.8.11.0041. Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o pretendido no Id 11952237, 

primeiramente, intime-se a inventariante para que esclareça no prazo de 

quinze dias se o de cujus deixou genitores vivos, (ascendentes), 

comprovando eventual óbito, tendo em vista que de acordo com o artigo 

1829 do Código Civil a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: “I - 

aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens; ou se, no regime da comunhão parcial, o 

autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos 

ascendentes em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge 

sobrevivente; IV - aos colaterais.” Após, se decorrido o prazo acima 

fixado, sem nenhuma manifestação, intime-se a inventariante 

pessoalmente para que no prazo de cinco dias manifeste interesse no 

prosseguimento deste processo, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, art. 485 § 1º do Código de Processo Civil. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008385-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. V. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. D. S. D. A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1008385-81.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

WALDEMILSON VENTURA DE ABREU Endereço: Rodovia BR-070 s/n, S/N, 

NOVA CACERES, Centro, NOVA CÁCERES (CÁCERES) - MT - CEP: 

78233-972 PARTE REQUERIDA: Nome: LUCILENE SOUZA DOS SANTOS 

DE ABREU 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 disposto na DECISÃO 

prolatada neste processo. DECISÃO ID N. 13098035 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,13 de julho de 2018. Eva Maria de Campos (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019018-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA CRYSTINA LACERDA DOS SANTOS OAB - 024.934.181-66 

(REPRESENTANTE)

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1019018-54.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ROMEU 

LACERDA ANICETO Endereço: RUA QUATRO DE JANEIRO, 485, JARDIM 
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LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-084 Nome: LYGIA CRYSTINA 

LACERDA DOS SANTOS Endereço: RUA QUATRO DE JANEIRO, 485, 

JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-084 PARTE REQUERIDA: 

Nome: HUGO LOPES ANICETO Endereço: RUA ANTÔNIO DORILEO, 2138, 

INST FASES DE EDUCAÇÃO LADO DO CAR XAVIER DEMATOS, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-230 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 que informe a 

este juízo o CPF do Requerido a fim de proceder a providências disposto 

do Despacho prolatado neste processo. DESPACHO ID N. 14063855 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,13 de julho de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023780-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

WALDIR SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIA PORFIRIA CARDOSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1023780-50.2017.8.11.0041. Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante a manifestação de Id 11667964, 

querendo, deverá se utilizar da via judicial adequada, para fins de 

regularizar a documentação de molde a comprovar o vínculo de 

parentesco. Assim sendo, fixo o prazo de trinta dias, para que seja 

noticiado/informado nestes autos quanto às providências adotadas. Se 

decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se pessoalmente o 

inventariante para manifestar interesse no prosseguimento deste 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção ou extinção 

e arquivamento, artigos 485, § 1º e 622 do CPC. Após, voltem os autos 

conclusos para análise quanto prosseguimento, remoção do inventariante 

ou extinção/arquivamento. Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 299613 Nr: 13000-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOF, EGS, EDOF, PGS, AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que inclusive em razão da 

apresentação do plano de partilha amigável, fls. 181/188, houve a 

conversão para arrolamento, fls. 191, com a anuência, aliás, do Ministério 

Público, fls. 189v.

 Assim sendo, e, inclusive diante da noticiada urgência, não vislumbro 

óbice ao deferimento do pedido de fls. 234//235, para fins de viabilizar a 

imediata alienação, pela meeira Elaine de Oliveira Fonseca, das cotas do 

capital social da empresa Centro Educacional Albert Eistein, Colégio e 

Curso Master Ltda, conforme se requer, fls. 235, até porque lhe caberia 

referido bem/patrimônio, na partilha amigável, fls. 184.

 No mais, considerando o noticiado às fls. 239, pela Administradora de 

Consórcio RCI Brasil Ltda, e, a juntada dos documentos de fls. 239v/246, 

intime-se a inventariante para que tome ciência e manifeste no prazo de 

quinze dias, requerendo o que mais de direito ao prosseguimento e 

conclusão do processo. Às providências, expedindo-se o necessário.

 Após, voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 866742 Nr: 6962-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBCVC, ABDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:MT4715

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, diante do petitório de Wagner Ramalho de Castro, 

necessário ressaltar, pelo que consta no Termo de Penhora de fls. 180, 

permanece penhorado, com restrição, o veículo Honda/Civic LX, placa 

MYS0508, de propriedade do executado João Carlos Vaz Curvo.

 Outrossim, atento ao postulado pela parte exequente às fls. 187/188, não 

vislumbrando até o momento possibilidade de satisfazer o crédito em 

execução, defiro o pedido de fls. 187/188, quanto à solicitação de 

informações de existência de plano de previdência em nome do 

executado, mormente no que diz respeito a valores. Oficie-se, fixando o 

prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, sob as penas da lei.

 Após, intime-se o exequente para que manifeste no prazo de dez dias, 

requerendo o que mais de direito ao prosseguimento do processo, e, em 

seguida, voltem conclusos para análise.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 268545 Nr: 1443-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMGM, DGMN, RMGM, AMGM, MMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.479/MT, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6706/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o decidido às fls. 244 e 251/252, bem como tendo em vista 

a pretensão de homologação da partilha, com a exclusão de patrimônio 

não regularizado, primeiramente, para que não restem dúvidas, inclusive 

por ocasião da expedição e registro do formal de partilha, intime-se a 

inventariante para que apresente o plano de partilha amigável, retificado, 

no prazo de quinze dias, com a indicação somente dos bens passíveis de 

imediata partilha, nesta oportunidade, em nome do de cujus, indicação dos 

valores e cota parte de cada herdeiro.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 766393 Nr: 19147-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBCBC, ABDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:1442-E/MT

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 315/315v, e, considerando os 
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documentos juntados às fls. 316/319, intime-se o exequente para que 

tome ciência e manifeste no prazo de dez dias, requerendo o que mais de 

direito. No mais, cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos 

em apenso, código 866742. Após, voltem ambos os processos conclusos 

para análise. Às providências.

 Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020331-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO)

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1020331-50.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela em tutela de urgência Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Intime-se o Requerente, através de seus d. patronos, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o local do 

domicilio/residência da Interditanda. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019659-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVINIER LUIS BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1019659-42.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c pedido de tutela antecipada de urgência (curatela provisória) 

Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

de tutela antecipada de urgência (curatela provisória) movida por Mirtes 

Roseli Braz da Silva em face de Mavinier Luis Braz da Silva, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que é esposa do 

Requerido, o qual sofreu acidente vascular cerebral isquêmico e se 

encontra internado na Unidade Coronariana do Hospital Amecor desde o 

dia 28/06/2018, inconsciente e dependendo de cuidados de terceiros. 

Informa que o Requerido era quem cuidava das despesas e pagamentos 

das contas da sua residência e de sua família, realizando a movimentação 

bancária. Dessa forma, pede seja deferido o pedido de tutela antecipada 

de urgência, para fins de que seja nomeada curadora/administradora 

provisória do Requerido, a fim de que possa representá-lo nos atos da 

vida civil, sobretudo na adequada gestão dos recursos fundamentais à 

sua manutenção. Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Relatei. Fundamento e Decido. Considerando os fatos 

alegados, apoiados na prova documental juntada com a inicial, em 

especial, atestado médico acostado sob o Id n. 14003062; Considerando, 

mormente a necessidade de amparar o Interditando material e socialmente, 

estando este juiz convencido da probabilidade lógica do direito do 

Interditando, uma vez confrontada as alegações e as provas disponíveis 

nestes autos, embora início de cognição, com fundamento no artigo 300 e 

749, parágrafo único do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da 

tutela pretendida, para o fim de nomear, desde logo, a Sra. Mirtes Roseli 

Braz da Silva como Curadora Provisória de seu esposo Mavinier Luis Braz 

da Silva, para os fins de representa-lo ou assisti-lo em todos os atos da 

sua vida civil, ficando referida Curadora Provisória nomeada como 

depositária fiel dos valores recebidos ou a receber, inclusive para que 

possa representa-lo junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas 

Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, empresas públicas ou 

mistas, podendo abrir e movimentar contas bancárias, comprar alimentos, 

roupas, medicamentos, se necessário, etc. Ficando obrigada à prestação 

de contas quando instada a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também 

terminantemente vedada a Curadora, a alienação e/ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, (valores), acaso 

pertencentes ao Interditando, e ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com 

autorização judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo 

constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao Interditando, e 

ainda, a proibição da Curadora de fazer empréstimo 

bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo com autorização 

judicial. Considerando que o Interditando se encontra internado na Unidade 

Coronariana do Hospital Amecor, inconsciente e dependendo de cuidados 

de terceiros, substituo o ato de entrevista por este juiz, pela realização de 

um estudo social pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever 

minuciosamente acerca da vida do Interditando, negócios, bens, vontades, 

preferências, laços familiares e afetivos, e o que mais parecer necessário 

para convencimento quanto a capacidade do Interditando para praticar 

atos da vida civil, bem como da Requerente em ser sua Curadora. O laudo 

deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cite-se o 

Interditando sobre o teor desta ação, para querendo impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. Observe-se o Sr. 

Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC: “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”. Considerando os 

termos do art. 752, § 2º do CPC, caso o Interditando, ou qualquer das 

pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não intervenham no 

processo, fica desde já nomeado como Curador Especial o d. Defensor 

Público Dr. Emídio de Almeida Rios, a quem se dará vista dos autos para 

os fins de direito. Juntado o relatório de estudo social, nos termos do art. 

754 do CPC, ouça os interessados e após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015404-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ROCHA BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1015404-41.2018.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Observa-se dos autos que foi 

perante o Juízo da 12ª Vara Cível desta Comarca onde foi decretada a 

separação Judicial das partes, Id n. 13498861, e, posteriormente, foi pelo 

Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, 

homologada a conversão da separação judicial em divórcio, Id n. 

13499047. Dito isso e, considerando que a petição inicial está endereçada 

ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, declaro a 

incompetência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e julgar o presente 

cumprimento de sentença e declino a competência em favor do Juízo da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Providencie-se a Senhora Gestora as anotações necessárias quanto à 

remessa dos autos. Intime-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020266-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTHINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DOUGLAS ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020266-55.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revoção, se 

necessário. Outrossim, atento ao que consta dos autos até o momento, e, 

em observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a priori, havendo 

interesse de incapaz, é possível o processamento do inventário pelo rito 

de arrolamento comum. Assim sendo, nomeio inventariante a Requerente 

SHEILA CRISTHINA SILVA ROCHA, e, embora dispensável (art. 664 do 

CPC), poderá ser lavrado termo de compromisso, havendo necessidade, 

mediante comparecimento na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, 

ainda, questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a 

inventariante comprove, ainda, a inexistência de registro de testamento em 

nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, 

para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe à inventariante, 

no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em relação ao 

testamento, bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha 

com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada 

herdeiro, em observância ainda do art. 1829 do Código Civil. Apresentado 

o plano de partilha, citem-se os herdeiros, que ainda houver, e, não 

estiverem representados pelo mesmo advogado da inventariante, pelo 

correio, e, por edital, se for o caso, eventuais interessados, nos termos do 

inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo testamento ou interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto à 

homologação-julgamento ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019377-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BARUC SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON ALBUQUERQUE DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1019377-04.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação. Atento ao que 

consta dos autos, até o momento, é possível o processamento do 

inventário pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, ressalvada a 

necessidade de prosseguimento como inventário ordinário ou arrolamento 

comum. Assim sendo, nomeio inventariante o Requerente MATHEUS 

BARUC SILVA SANTOS, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), se 

necessário, poderá ser lavrado termo de compromisso, mediante 

requerimento na Secretaria judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” E mais, conforme bem explica o douto 

jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento 

comum: “No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Ressalto, ainda, por pertinente, a diligência pretendida no Id 

13974935 - Pág. 10, “iv” e “v”, a priori, é de incumbência direta do 

inventariante na condição de representante e administrador do espólio, e, 

eventualmente do Juízo se demonstrada a recusa, depois da diligência 

realizada na busca de outros bens/patrimônio eventualmente pertencentes 

ao de cujus. Neste sentido, aliás: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A BANCOS...Compete ao inventariante 

e também aos herdeiros, na medida do interesse que tiverem, a busca de 

informações sobre a existência ou não de bens que o de cujus tenha 

deixado. A expedição de ofícios a instituições bancárias é providência 

excepcional, somente admissível se comprovada a sua absoluta 

necessidade, e isto depois de os interessados não terem logrado êxito 

nas suas tentativas de buscarem informações sobre os bens do falecido. 

RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70061989489, TJRS, Julgado em 

15/10/2014). Necessário, então, antes de qualquer outra decisão, que a 

inventariante comprove ainda a inexistência de registro de testamento em 

nome do de cujus, em observância do Provimento n. 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento/conclusão do processo, incumbe, ainda, 

ao inventariante, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de dilação 

de prazo, se necessário, complementar a inicial conforme Provimento 

56/2016-CNJ, em relação a testamento, bem como no que diz respeito à 

existência de outros bens/patrimônio, e, regularizar a sua documentação 

pessoal, pela via adequada, com inclusão do genitor, em face dos 

documentos de Ids 13975014 e 13975014, apresentando, ratificando ou 

retificando as declarações dos autos, com a indicação dos 

bens/patrimônio, valores e cota parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, em observância inclusive do artigo 1829 do Código Civil, 

podendo requerer/providenciar o que mais de direito à conclusão do 

processo. Após, voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020238-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MARQUES SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BETHSABA MARQUES SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020238-87.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação, se 

necessário. Outrossim, atento ao que consta dos autos até o momento, e, 

em observância dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, a priori, é possível o 

processamento do inventário pelo rito de arrolamento sumário. Assim 

sendo, nomeio inventariante a Requerente IZABELLA MARQUES SILVA 

DA CRUZ, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), poderá ser lavrado 

termo de compromisso, havendo necessidade, mediante comparecimento 

na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas 

à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Outrossim, considerando que a inventariante é responsável pela 

representação/administração do espólio, a priori, é de sua incumbência 

diligenciar diretamente, para a obtenção de informações quanto a 

existência de outros bens/patrimônio do espólio, Id 14063961 - Pág. 3, “c”, 

“d” e “e”, e, somente se comprovada a recusa postular ao Juízo, sob pena 

inclusive de resultar esvaziada a função de inventariante. Neste sentido, 

aliás: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 218 de 476



OFÍCIO A BANCOS...Compete ao inventariante e também aos herdeiros, na 

medida do interesse que tiverem, a busca de informações sobre a 

existência ou não de bens que o de cujus tenha deixado. A expedição de 

ofícios a instituições bancárias é providência excepcional, somente 

admissível se comprovada a sua absoluta necessidade, e isto depois de 

os interessados não terem logrado êxito nas suas tentativas de buscarem 

informações sobre os bens do falecido. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Agravo Nº 70061989489, TJRS, Julgado em 15/10/2014). Necessário, 

então, que a inventariante comprove, ainda, a inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação ao testamento, bem como apresentar, ratificar ou retificar plano de 

partilha com a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte 

de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 

1829 do Código Civil. Apresentado o plano de partilha, se for o caso, 

citem-se os herdeiros, que ainda houver, e, não estiverem representados 

pelo mesmo advogado da inventariante, pelo correio, e, por edital, se 

necessário, eventuais interessados, nos termos do inciso III do art. 259 do 

CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Após, havendo testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do 

CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem imediatamente 

conclusos para análise quanto à homologação/julgamento ou ulteriores 

deliberações. Às providências. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020582-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JORGE VITAL NEVES (REQUERENTE)

LUCAS DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

SUELI ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

MARCELA REIS NEVES (REQUERENTE)

V. M. P. N. (REQUERENTE)

PATRICIA LAURA REIS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VENTORIM JUNIOR OAB - BA53450 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI VITAL NEVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CELIA VITAL NEVES (HERDEIRO)

SEBASTIAO VITAL NEVES (HERDEIRO)

NATALIA DA SILVA NEVES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020582-68.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se, conforme 

noticiado na inicial, Id 14102584-Pág. 5, e, comprovado no Id 14103670, 

procedeu-se, anteriormente, a abertura de inventário judicial em relação à 

mesma pessoa que figura como inventariada nestes autos, a de cujus 

Araci Vital Neves, cujo Processo nº 36405-07.2015.811.0041, código 

1029167, que tramitava pela 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, fora extinto “sem resolução de mérito”, 

mediante sentença prolatada no dia 03.04.2018, (cf. Id 14103670-Pág. 1). 

Assim sendo, ou seja, considerando a repetição de ação ajuizada 

anteriormente, e, extinta sem resolução de mérito, no caso, portanto, é 

prevento o r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca, nos termos do artigo 286, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 286: Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda;” (...) Desta forma, está configurada a hipótese de 

distribuição/competência pela prevenção. A propósito, extrai-se da 

jurisprudência: “...Nos termos do art. 286, II, do CPC/2015, serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, 

tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o 

pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam 

parcialmente alterados os réus da demanda neste Tribunal, mesmo que 

não observado na instância a quo, porque norma cogente.” (TJMG - 

Conflito de Competência n. 1.0000.16.035180-5/002, julgamento em 

29/09/2016). Aliás, conforme já decidiu o e. TJMT, nestes casos, a 

competência “tem natureza funcional sucessiva, sendo, portanto 

absoluta...” (AI 65108/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/06/2008). Outrossim, oportuno consignar, ainda, como bem explica o 

douto Humberto Theodoro Júnior: "A prática que a lei quer evitar é o 

sucessivo ajuizamento de ações iguais à procura de um juiz que defira a 

medida liminar antes denegada." (in Humberto Theodoro Júnior, "As Novas 

Reformas do Código de Processo Civil", Editora Forense, Rio de Janeiro, 

págs. 28/29). Pelo exposto, declino a competência, determinando a 

remessa dos autos ao r. Juízo prevento/competente da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com as cautelas de 

estilo, baixas e anotações necessárias. Às providências, com urgência. 

Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015846-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDES LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015846-07.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Cuida-se de pedido de expedição de Alvará 

Judicial formulado pelo espólio de Adelino Ferreira de Souza, representado 

pela inventariante, Iraildes Lopes Ferreira, objetivando autorização para 

representar empresa individual e Ltda que integram o espólio, a fim de que 

possa regularizar as atividades econômicas das empresas, uma vez que, 

por não ter decorrido o trânsito em julgado do inventário/arrolamento sob o 

código 8566337, não teria conseguido renovar o Certificado Digital das 

duas empresas, A FERREIRA DE SOUZA - ME inscrita no CNPJ sob o n. 

10.261.244/0001-81, e, as cotas da empresa A Ferreira de Souza e Cia 

LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 12.756.517/0001-94, tendo em vista o 

óbito do de cujus Adelino Ferreira de Souza que era o titular do direito. 

Ressalta, ainda, todos os herdeiros são maiores e capazes e o inventário 

fora processado, neste Juízo, pelo rito de arrolamento sumário, não 

havendo, portanto, divergências. Requer, assim, ao final, “a expedição de 

Alvará Judicial autorizando a Autora a dar continuidade nas atividades da 

empresa, bem como figurar como sócia proprietária nos respectivos Atos 

Constitutivos para que com isso possa solicitar a renovação dos 

indispensáveis Certificados Digitais.” Juntou os documentos de Id 

13548750 ao Id 13549282. É a síntese. Decido. Conforme relatado, é 

pretendido na inicial a expedição de alvará judicial para que a 

inventariante, Iraildes Lopes Ferreira, possa representar os interesses 

das empresas, A FERREIRA DE SOUZA - ME inscrita no CNPJ sob o n. 

10.261.244/0001-81, e, em relação as cotas da empresa A Ferreira de 

Souza e Cia LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 12.756.517/0001-94. 

Objetivando, assim, “dar continuidade nas atividades da empresa, bem 

como figurar como sócia proprietária nos respectivos Atos Constitutivos 

para que com isso possa solicitar a renovação dos indispensáveis 

Certificados Digitais,” mormente porque, com o óbito do de cujus, Adelino 

Ferreira de Souza estaria sendo inviabilizada a renovação do Certificado 

Digital das referidas empresas. Diante dessa pretensão, não se pode 

desconsiderar o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ PARA ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESA. CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL...O de 

cujus era proprietário de 99% das quotas de uma empresa, e pelo contrato 

social era o único com poderes de gestão e administração. Logo, agora 

que ele faleceu, é de rigor nomear a inventariante como administradora, 

como forma de garantir a continuidade do funcionamento da empresa e de 

evitar prejuízos...AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO”. (RAI 

70023777675, TJRS, Julgado em 10/04/2008). Ademais, o alvará tem o 

sentido de autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou 

permissão ao interessado, para a prática de um ato, em relação ao qual é 

noticiada a necessidade. Assim sendo, considerando, ainda, a urgência 

informada na inicial, e, inclusive o fato de que embora em grau de recurso, 

a sentença homologatória de partilha, transitou em julgado, na parte não 

recorrida, Id 13549269, art. 523 do CPC, ou seja, em relação ao direito 

sucessório relacionado às empresas, não vislumbro, portanto, óbice ao 

acolhimento da pretensão inicial, até mesmo para não ocasionar prejuízos, 
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garantindo e viabilizando, com isso, a manutenção e a continuidade dos 

negócios das empresas. Pelo exposto, acolho o pedido inicial, e o faço 

para autorizar a expedição de alvará judicial, conforme se requer, a fim de 

possibilitar à Requerente dar continuidade nas atividades das empresas A 

FERREIRA DE SOUZA - ME inscrita no CNPJ sob o n. 10.261.244/0001-81, 

e, A Ferreira de Souza e Cia LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 

12.756.517/0001-94, perante todos os órgãos públicos, bem como figurar 

como sócia proprietária, em observância do plano de partilha, Id 13549106, 

nos respectivos “Atos Constitutivos”, inclusive a fim de que possa solicitar 

a renovação dos Certificados Digitais, observados os demais requisitos 

legais. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, e, em 

seguida, ao arquivo com as cautelas de estilo. Sem custas, Id 13549106 - 

Pág. 7. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037009-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JURANIR DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

LURDES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

NORANEI DE MORAES DELGADO ARAUJO (REQUERENTE)

NORMA MORAES DE JESUS (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO MORAES DELGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA DE ARRUDA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037009-77.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, 

convertido para o rito de arrolamento sumário, diante do plano de partilha 

amigável, Id 13306974, em face do óbito de Olga de Arruda Nascimento, 

tendo como inventariante nomeado o Requerente Paulo Roberto de Moraes 

Delgado, Id 11116109, objetivando a homologação da partilha apresentada 

nos autos. A inicial foi instruída com documentos, complementados 

mediante a comprovação de inexistência de registro de testamento em 

nome da de cujus, Id 12086407. É a síntese. Decido. Conforme relatado, 

trata-se de inventário convertido para arrolamento sumário, por não haver 

divergência ou interesse de incapaz, nos termos do art. 659 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo é possível a imediata conclusão do processo, 

com a prolação de sentença e efetiva prestação jurisdicional no que diz 

respeito à partilha, até porque, de acordo com o art. 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Menciono, ainda, por oportuno, o seguinte precedente: “Agravo de 

instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que condicionou a expedição 

do formal de partilha à prévia concordância da Fazenda Pública. 

Inconformismo. Cabimento. No arrolamento, não são conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio. Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP: RAI 

2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). Aliás, o e. TJMG decidiu no 

mesmo sentido: “...Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo 

Civil, descabe a determinação de juntada de certidão de 

homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois somente após a 

homologação da partilha o Fisco será intimado para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 659, §2° e 662, 

§2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI Cv 

1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). No 

referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se não bastasse, conforme 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em 

relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e com 

fundamento no art. 2015 do Código Civil, homologo por sentença, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável 

apresentado no Id 13306974, salvo erro, omissão e eventual direito de 

terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal 

de partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), 

com a observância ainda de que é requisito para o registro, a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, 

bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as retificações e 

anotações necessárias, quanto a conversão para arrolamento sumário. 

Atendidas as determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública, art. 

659 § 2º CPC. Sem custas. Após, certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004723-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMA ELISA FRANCESCON PRESTA (REQUERENTE)

ANA PAULA TORTELLI VELOSO FRANCESCON (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO (REQUERENTE)

ONES MIGUEL FRANCESCON (REQUERENTE)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA PRESTA (REQUERENTE)

EDISON JOAO FRANCESCON (REQUERENTE)

JOAO BONFIM BARROSO (REQUERENTE)

EDISON JOAO FRANCESCON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ROMILDA PAGNONCELLI FRANCESCON (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004723-12.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 11956267, em face do óbito de Romilda 

Pagnoncelli Francescon, tendo como inventariante nomeada a Requerente 

Maria de Lourdes Francescon Barroso, Id 12263511, objetivando a 

homologação da partilha amigável apresentada nos autos. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 12462861. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver divergência ou interesse de incapaz, 

nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional no que diz respeito à partilha, até porque, 

de acordo com o art. 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Menciono, ainda, por oportuno, o 

seguinte precedente: “Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. 

Decisão que condicionou a expedição do formal de partilha à prévia 

concordância da Fazenda Pública. Inconformismo. Cabimento. No 

arrolamento, não são conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 

Artigos 659 e 662, § 2º, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. 

Agravo provido.” (TJSP: RAI 2245375-50.2016.8.26.0000, j. 29/09/2017). 

Aliás, o e. TJMG decidiu no mesmo sentido: “...Com a entrada em vigor do 

Novo Código de Processo Civil, descabe a determinação de juntada de 

certidão de homologação/isenção do ITCD de forma antecipada, pois 

somente após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto, a teor dos artigos 
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659, §2° e 662, §2°, ambos do CPC/2015 - Recurso provido.” (TJMG – RAI 

Cv 1.0000.16.066829-9/001, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2016). 

No referido julgamento consta inclusive a seguinte fundamentação: “No 

CPC/73, para que houvesse a expedição do formal de partilha e expedição 

de alvarás, na forma do arrolamento sumário, era necessária a 

comprovação do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do 

espólio.” (...) “Agora, (CPC/15) após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha, e, em seguida 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, e, somente após será determinada a intimação do Fisco para 

o lançamento administrativo do imposto.” (...) Se não bastasse, conforme 

bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive em 

relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e com 

fundamento no art. 2015 do Código Civil, homologo por sentença, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha amigável 

apresentado na inicial, e, ratificado no Id 12462859-Pág. 2, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta 

de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para o registro, a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC, art. 662, bem como da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as 

determinações supra, cientifiquem a Fazenda Pública, art. 659 § 2º CPC. 

Custas/taxas nos termos da lei. Após, certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e baixas. Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020711-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERNANDES MAFFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CASSIA MAFFINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020711-73.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Consensual Direto. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual Direto ajuizada por Rubens Fernandes Maffini e Regina Cassia 

Maffini, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens e 

que estão separados de fato há mais de 20 (vinte) anos. Informam que do 

matrimônio adveio o nascimento de dois filhos, ambos maiores de idade, e 

que não foram adquiridos bens. As partes renunciam a qualquer pensão 

alimentícia, presente ou futura. A Requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Pedem, ao final, a decretação do divórcio e a homologação do 

acordo. O pedido veio instruído com os documentos necessários à 

propositura da ação. É o relatório. Decido. A ação pode e deve ser julgada 

de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual está em 

conformidade com a nova redação do art. 226, 6º, da Constituição Federal 

(Emenda Constitucional n. 66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que 

cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático existente nos autos e em 

atenção ao art. 371, do CPC. Deste modo, sem maiores delongas, é 

incontestável a possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões 

acima delineadas, mesmo porque não se pode, em prejuízo do direito 

substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido de Divórcio, visto 

que seria extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido 

quando eles, certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter 

do Poder Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o 

que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação, acolhendo a pretensão dos Requerentes e o faço para DECRETAR 

O DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos 

previstos na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no 

art. 1.571, IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no 

art. 487, III, “b”, do CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 

14121482, tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. A 

mulher voltará a usar o nome de solteira. Conforme consta na inicial, 

inexistem bens a serem partilhados. Expeça-se mandado para averbação 

da sentença no Cartório de Registro competente, independentemente do 

trânsito em julgado, tendo em vista que se trata de pretensão requerimento 

consensual/conjunto. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014408-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA OAB - 950.692.673-53 (PROCURADOR)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARI DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

DIEGO WELLINGTON JAUDY DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

MARIA MADALENA RODRIGUES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

FRANCISCO LUIS MARTINS BEZERRA (INVENTARIADO)

LUIZ MARTINS NETO (INVENTARIADO)

MARIA LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

ANTONIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014408-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA MARIA RODRIGUES DE 

ALMEIDA PROCURADOR: JOSE CARNEIRO DA SILVEIRA INVENTARIADO: 

ANTONIO MARCONI RODRIGUES DE ALMEIDA, MARIA MADALENA 

RODRIGUES DE ALMEIDA, JOSE ARI DE ALMEIDA, LUIZ MARTINS NETO, 

DIEGO WELLINGTON JAUDY DE ALMEIDA, FRANCISCO LUIS MARTINS 

BEZERRA, MARIA LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos, etc. A 

legislação processual civil exige que a toda causa seja atribuída valor 

certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente auferível 

(artigo 291, NCPC). Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial e indicar o valor da causa, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, NCPC). No mais, 

considerando a existência de imóveis, tenho que a alegada condição de 

hipossuficiência financeira deve ser efetivamente comprovada, sob pena 

de indeferimento do benefício. No caso de impossibilidade de sua 

comprovação, as custas processuais e taxas judiciárias deverão ser 

recolhidas no mesmo prazo. Às providências. CUIABÁ, 11 de julho de 

2018. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 460262 Nr: 29555-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROODB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Nunes - OAB:11.398, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 
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AUTORA, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE 

PRISÃO CIVIL.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 820020 Nr: 26260-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBS, FATIMA NUNES BORJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES BARROS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEONES BARROS SOUSA, Filiação: 

Maria Otelia B. Sousa e José Ribamar Araujo Sousa, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada para que se manifeste no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o art.485, § 4º do 

CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Ludmila Borja Sousa em face de Cleones Barros Sousa

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

820020Diante do pedido de desistência feito pela parte Exequente (fls. 70) 

revogo a decisão que decretou a prisão civil do Executado (fls. 54/54 – 

verso) e determino a intimação da parte Executada para que se manifeste 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 4º do Artigo 

485 do CPC.Não sendo encontrado o devedor, intime-se o devedor via 

edital, pelo prazo legal mínimo.Cientifique – se a parte executada que, 

decorrido o prazo sem manifestação, presumir – se- á concordância com 

o pedido da Exequente.Decorrido o prazo certifique – se e venham 

c o n c l u s o s  p a r a  h o m o l o g a ç ã o  d o  p e d i d o  d e 

desistência.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 09 de julho de 2018

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810717 Nr: 17214-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15.634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417

 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 EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PARA O EXECUTADO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019831 Nr: 31834-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DILMA PEREIRA NASCIMENTO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIR PEDRO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETEA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES - OAB:DEF. PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENIR PEDRO DE FRANÇA, Cpf: 

29273900100, Rg: 03772543, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO do requerido, constando-se as 

advertências dos artigos 334 e 344, do NCPC, para requerendo, contestar 

os termos da ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Direto Litigioso interposta por Maria 

Dilma Pereira Nascimento França em face de Denir Pedro de França.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Código nº 1019831.Determino a pesquisa 

junto ao sistema INFOSEG com o fim de localizar o endereço do requerido 

Denir Pedro de França. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de julho de 2017.Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 13 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007953-62.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13734144, bem como 

para comparecer à audiência ali designada para o dia 23/08/2018, às 

13:40h, neste Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012066-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012066-59.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13588229, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

30/08/2018, às 14:40h, neste Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008506-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. L. A. D. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008506-12.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 12935451, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

30/08/2018, às 15:20h, neste Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017398-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017398-07.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13897286, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 30/08/2018, às 15:40h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014368-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA CRISTINA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMARGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014368-61.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13842587, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

30/08/2018, 13:40h, neste Fórum de Capital. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016113-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016113-76.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 13849554, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

30/08/2018, às 14:00h, neste Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019625-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019625-67.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14131014, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

13/09/2018, às 14:40h, neste Fórum da Capital. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013656-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. A. (REQUERENTE)

R. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO VELOSO VIEIRA OAB - PR37244 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14122875, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003622-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO JOSE JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)

MARIO CESAR JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Catarino de Pinho (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1003622-71.2017 VISTOS, ETC. Diante da concordância do 

Ministério Público, defiro a expedição de Alvará de Levantamento para o 

pagamento das despesas contraídas com a contratação de advogada e 

contador, conforme vindicado nos ID´s 9548129 e 12432229, 

observando-se a tabela constante no primeiro identificador (pg. 1). Na 

sequência, o inventariante deverá comprovar o pagamento no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da expedição do alvará. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021157-47.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 14157711, 

bem como para apresentar memoriais no prazo de 15 dias. Cuiabá/MT, 13 

de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021157-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - 021.784.551-74 

(REPRESENTANTE)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1021157-47.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14157711, bem como para apresentar memoriais no prazo de 15 dias. 

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014297-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. D. F. D. O. F. (RÉU)

R. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014297-93.2017.8.11.0041 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 

14080316. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014297-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. D. F. D. O. F. (RÉU)

R. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014297-93.2017.8.11.0041 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 

14080316. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000025-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYGYA NORBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

AMIZAEL JOSE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1000025-60.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, analisando os 

autos, vislumbro que não fora encartado ao processo instrumento 

procuratório outorgado pela interessada ELYGYA NORBERTO 

RODRIGUES conferindo poderes ao causídico subscritor da petição inicial. 

Assim, considerando que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo nos casos previstos em lei, (art. 18, caput, do CPC), deverá 

ser regularizada a representação processual da interessada, por se tratar 

de documento indispensável, nos termos do art. 320 do CPC c.c. artigo 76 

da mesma lei, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. 

Também constato que os documentos anexados a exordial não se 

encontram na posição correta para leitura, em desobservância as 

disposições do art. 32, §1º, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, nos termos do artigo 76, c.c. artigo 104, c.c. artigo 320, todos 

do CPC, bem assim do artigo 32, §§3º e 4º, da Resolução, faculto a 

emenda à inicial, a fim de que aporte aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o documento mencionado, como também seja retificada a forma de 

apresentação das peças que instruem a exordial, sob as penas da lei. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me à 

conclusão. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038170-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAURICE ABOU NAOUM BOULOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1038170-25.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que pesquisa realizada no sistema BacenJud foi infrutífera, conforme o 

extrato em anexo, expeça-se ofício ao Sicoob - Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão União e Negócios, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a existência de saldo na conta corrente nº. 1.127-4, agência 4425, 

em nome do de cujus Nagib Iskandar Boulos. Após, sobrevindo aos autos 

à resposta do alusivo ofício, intime-se a parte autora para, manifestar-se 

em prosseguimento. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027475-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEVENUTO TAVARES ZANETTE (REQUERENTE)

FERNANDA TEIXEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVENUTO TAVARES ZANETTE (REQUERIDO)

FERNANDA TEIXEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1027475-12.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Alteração Consensual de Regime de Bens no Casamento 

interposta por Fernanda Teixeira Barbosa Zanette e Benevenuto Tavares 

Zanette, ambos qualificados nos autos. Perscrutando os autos, vislumbro 

que os requerentes casaram-se em 14/05/2016, sob o regime da 

comunhão parcial de bens, todavia, pretendem a alteração do regime 

adotado à época do casamento, pois encontram dificuldades para exercer 

as suas respectivas atividades empresariais. Assim, os requerentes 

juntaram Certidões Negativas de Protestos de Títulos, vinculadas ao 

Cadastro de Pessoa Física – CPF de cada um dos cônjuges, ID. 9698084 e 

9698084, entretanto, deixaram de juntar as certidões negativas de débitos 

expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso, Fazenda Pública Municipal e Junta Comercial, vinculadas ao 

CPF e ao CNPJ de cada um dos requerentes. Ademais, é necessária a 

juntada dos Contratos Sociais referentes as empresas nas quais os 

requerentes são sócios. Por todo o exposto, determino que os 

requerentes tragam aos autos as certidões negativas suso mencionadas, 

vinculadas ao CPF e ao CNPJ de cada um dos cônjuges, no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Cuiabá/MT, 13 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.: 833266 Nr: 38724-16.2013.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: BENEILDO CALAZANS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HILDA PEREIRA DA SILVA, 

ESPÓLIO DE BENEDITO CALAZANS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

apesar do pedido de desarquivamento de fl. 224 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. FERNANDO 

LUCAS SCARDINNI BARROS (OAB/MT n.º 19.675/O) 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 Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1046668 Nr: 44717-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDS, AMSDS, ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

certifico que, por um equívoco, quando da juntada da peça de fl. 102/104 

não foi incluído no APOLO o patrono do executado, razão pela qual ele 

não foi intimado da sentença de fl. 106, o que procedo nesta data, 

mediante a publicação desta certidão, transcrevendo a seguir a parte 

dispositiva daquela: "(...) Em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado pelas partes às fls. 102/103, e determino o arquivamento do 

presente feito. Expeça-se, incontinentemente, o alvará de soltura do 

executado. Ainda, tendo em vista o acordo firmado, determino que seja 

suspensa a decisão que determinou a apreensão da motocicleta e, seja 

mantida a restrição de circulação e transferência, conforme decisão de 

fls. 64/65. Havendo inadimplemento nas obrigações assumidas pelo 

devedor, a exequente poderá requerer o desarquivamento e 

prosseguimento da execução nestes mesmos autos. Caso a exequente 

informe nos autos o cumprimento integral do acordo, desde já defiro a 

expedição de certidão ao cartório de protesto, a fim de que seja excluído o 

nome do executado do rol de devedores. Ciência ao representante do 

Ministério Público. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1098166 Nr: 9780-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB:MT 

20927/O, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, RODRIGO 

LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 Processo n° 9780-96.2016 (Cód. 1098166)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que a presente missiva foi protocolada em 

16.3.2016, tendo por desiderato o cumprimento de Mandado de Prisão 

expedido em 26.2.2016, o qual encontra-se acostado à fl. 05.

Posteriormente, os causídicos da exequente postularam, à fl. 15, pela 

“juntada da carta precatória e do mandado de prisão”, as quais foram 

encartadas às fls. 15-v e 16 dos autos, tratando-se, na verdade, de nova 

Carta Precatória expedida pelo juízo de origem, com o mesmo desiderato 

da presente, que, todavia, ao invés de ter sido protocolada e distribuída 

pelos causídicos foram, talvez por um lapso, simplesmente imbricada 

nesta Carta Precatória que já se encontrava em trâmite.

Esclareço que dos documentos que instruem a petição mencionada, 

verifica-se que houve a expedição de novo Mandado de Prisão contra o 

executado, em 27.6.2017 (fl. 16).

Em decorrência, determino seja oficiado ao juízo de origem para que 

encaminhe cópia da decisão que decretou a prisão civil do executado, 

esclarecendo sua vigência e validade, bem assim o Mandado de Prisão 

correlato, a fim de regularizar o trâmite da presente missiva, que se 

encontra demasiadamente tumultuado devido as intercorrências 

mencionadas.

Assinale, no ofício, o prazo de 30 dias para resposta, o qual, findo sem 
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manifestação, desde já determino a devolução da missiva, com as 

homenagens e baixas de estilo.

Elucido que o encaminhamento das peças mencionadas é providência 

indispensável para o cumprimento do ato, ex vi o artigo 1.431 da CNGC .

Sem prejuízo, determino o cancelamento do Mandado de Prisão expedido à 

fl. 51, com o necessário recolhimento e desentranhamento dos autos, eis 

que, por um lapso, fora expedido por este juízo.

Por fim, sobrevindo resposta do juízo de origem, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1264565 Nr: 25902-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n° 25902-53.2017 (Cód. 1264565)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do termo de audiência de fl.32 e a petição de fls. 33/41, 

encaminhe-se a presente missiva ao r. juízo de origem para análise do 

pedido.

Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 709316 Nr: 2188-74.2011.811.0041

 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: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA, R. A. O. S., MARIZETE 

SILVA DE OLIVEIRA, G. H. O. S., KARLA ELEN FERREIRA SEABRA, 

ALYNE FERREIRA SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOEDEL GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANA HEDUYNA PAES LUCAS - 

OAB:17.699, LILIANE PEREIRA BET - OAB:15.487-A, LILIANE PEREIRA 

BET - OAB:15487, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2188-74.2011 (Cód. 709316)VISTOS, ETC.Com a entrada em 

vigor da Lei n.º 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), 

independentemente da concordância entre os herdeiros, passou-se a 

exigir a tramitação do feito como arrolamento quando os bens 

inventariados não ultrapassarem o valor de 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 664 do CPC), ainda que haja interessado incapaz, exatamente o que 

ocorre no caso dos autos, aonde se inventaria um bem imóvel deixado 

pelo falecido, além de créditos trabalhistas, que não ultrapassam o 

quantum legal.Por tal motivo, CONVERTO a presente ação de inventário em 

arrolamento comum, nos termos do artigo 664 do Código de Processo 

Civil/2015, devendo ser efetuadas as anotações necessárias.Em 

decorrência, visando a ultimação do feito, e diante da existência de 

diversas pendências, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 dias, 

retificar a GIA-ITCD, juntamente com o comprovante de 

recolhimento/isenção, incluindo todos os herdeiros e descrevendo todos 

os bens, inclusive as menores M.V.S.O e A.F.S.S., conforme certidão de 

nascimento acostadas aos autos, respectivamente, às fls. 279 e 333, das 

quais se entreve que se tratam de herdeiras do de cujus e, por 

conseguinte, defiro a habilitação nos autos da menor A.F.S.S.Assinalando 

que o decurso in albis do prazo suso, sem providências, implicará em sua 

remoção da inventariança e, por conseguinte, deverá ser intimada a 

Fazenda Estadual para que apresente nos autos a documentação 

necessária (demonstrativo de cálculo feito pela SEFAZ/AGENFA e da 

avaliação realizada pela autoridade fazendária, atinente ao bem imóvel 

objeto da demanda, além da GIA-ITCMD/isenção)...Sem prejuízo, determino 

ao Sr. Gestor que relacione todos valores depositados na Conta Única do 

Poder Judiciário vinculados a este processo.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências. Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1287528 Nr: 4122-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDESF, LMXS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROBERTO DYLAN 

DA SILVA - OAB:188.054/MS, FELIPE GON DOS SANTOS - 

OAB:18.772/MS, HELOISA SANTOS LUGATO - OAB:16387

 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. 25, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005215-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARIA RIBEIRO DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

HAROLDO AFONSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCIA TERESA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA JOSE RIBEIRO DA CUNHA (REQUERENTE)

MARIA HELENA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIO LEO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

REINALDO FERRAZ DE PAULA OAB - MT8207/O (ADVOGADO)

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO)

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1005215-04.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a 

petição de Id. 14024816 e os documentos que a instruem como emenda a 

inicial. Prosseguindo, determino que a parte autora traga aos autos 

certidões de inexistência de testamentos deixados pelos de cujus, no 

prazo de 15 (quinze) dias, expedidas pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados[1], na medida que o colacionado aos autos é 

atinente ao Estado de Mato Grosso, enquanto a determinada nos autos 

recepciona informações sobre testamentos públicos e instrumentos de 

aprovação de testamentos cerrados lavrados em todo o Brasil. Lado 

outro, verifico que o plano de partilha apresentado é genérico, se limitando 

a aduzir que serão dividas em partes iguais, de maneira que deverá ser 

especificado o quinhão que caberá a cada herdeiro. No mais, 

considerando que os demais interessados se encontram representados 

nos autos, desnecessária a citação, devendo, de outro turno, ser 

procedida com a intimação dos herdeiros qualificados nos autos – cuja 

habilitação na demanda resta deferida nesta oportunidade - para que se 

manifestem sobre os valores atribuídos aos bens e às primeiras 

declarações, podendo, se deles discordar, apresentar impugnação, na 

forma do artigo 627 do CPC, no prazo comum de 15 dias. Intime-se a 

Fazenda Pública Estadual, que deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre os valores atribuídos aos bens descritos nas 

primeiras declarações (CPC, art. 629), e, se deles discordar, poderá 

acostar aos autos provas de cadastro imobiliário, ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos demais interessados (art. 634 do CPC), 
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mediante manifestação expressa. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e aos valores iniciais ou atribuídos, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar às últimas 

declarações (art. 628 do CPC), o plano de partilha (CPC, art. 653), 

devendo os herdeiros se manifestarem a respeito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Na sequência deverá ser procedida com o cálculo do imposto de 

transmissão “causa mortis”, acerca do qual serão ouvidas as partes no 

prazo comum de 5 dias, e, na sequência, intimada a Fazenda Estadual 

para se manifestar no mesmo lapso. Sem prejuízo, determino a utilização 

do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome 

do falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca 

de informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Em tempo, considerando que é incumbência da 

inventariante administrar a herança até posterior partilha de bens, deverá 

efetuar o pagamento das dívidas, IPTU e cartão de crédito, encartando ao 

feito o valor atualizado para, sendo o caso, ser expedido alvará judicial no 

espeque necessário para a quitação. Esclareço que fora postergado o 

pagamento das custas ao final, na medida em que aduzido nos autos a 

impossibilidade de arcar com as mesmas, todavia, sobreveio pedido de 

levantamento de valores, cuja análise da pretensão ficará condicionada à 

prévia quitação das taxas mencionadas, além das dívidas já noticiadas 

nos autos, bem assim a juntada de certidões negativas. A respeito, tão 

logo seja efetuado o pagamento mencionado, devem ser apresentadas 

aos autos as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 

Esclareço, nesta toada, que as dívidas deixadas pelo de cujus devem ser 

pagas por meio de recursos do próprio espólio, até o limite deste e, 

apenas após a quitação integral é que o saldo remanescente, se houver, 

será partilhado entre os herdeiros. Da mesma forma, deverá ser 

comprovado nos autos o título aquisitivo de João Afonso da Costa Ribeiro 

do apartamento que se encontra registrado em nome do de cujus. Diga-se, 

ainda, que o espólio não é responsável pela manutenção das famílias dos 

herdeiros, fundamento utilizado para que este juízo autorize o 

levantamento de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), todavia, se postula o 

saque de valores sem, contudo, ter efetuado o pagamento das dívidas e 

das custas e taxas processuais, que se encontram pendentes, não sendo 

razoável que os herdeiros usufruam dos valores deixados pelo extinto, 

“saldando pendências relacionadas a manutenção de cada família”, sem 

antes saldarem as dívidas do autor da herança, inclusive as atinentes a 

presente demanda. Por fim, verifico que no Termo de Compromisso 

prestado pela inventariante (Id. 12500421), por um erro material, constou o 

número de processo judicial diverso, razão pela qual determino sua 

retificação, com a lavratura de novo termo, devendo a inventariante 

comparecer na Secretaria para subscrevê-lo no prazo de 5 dias. Intime-se 

e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Disponível em: 

www.censec.org.br

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015744-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA CAVALCANTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1015744-82.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de ação de INTERDIÇÃO ajuizada por SIMONE DOS SANTOS 

SOUSA em face de RAIMUNDA CAVALCANTE DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos. Relata na exordial, que a interditanda é sua 

genitora, sendo portadora de “delirium não especificado (CID F05.9),” 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 junto ao INSS, nos assuntos relacionados a benefício 

previdenciário, bem como nos Bancos e lotéricas, para movimentar e 

sacar os valores mensais de benefício e gerir seus recursos. 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 Código de Processo Civil/2015, eis que a 

autora acostou aos autos declaração de hipossuficiência e está assistida 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 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. Em relação a pretensão de concessão de tutela provisória, 

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 se perfazem presentes. 

Isso, pois, evola-se do laudo médico que a interditanda se encontra 

internada e não teria condições de responder pelos atos corriqueiros da 

vida comum (ID. 13543178), evidenciando, assim, a probabilidade do 

direito. De outro vértice, também constato a presença do fundado receio 

de dano, diante do quadro de saúde da interditanda, uma vez que esta, a 

princípio, não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, deixando entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com 

relação à gestão de seus bens, notadamente pelo fato de se encontrar 

impossibilitada de receber o benefício previdenciário a que faz jus. 

Pondero, ainda, que não vislumbro o perigo de irreversibilidade do 

deferimento da tutela de urgência vindicada. No mais, não se pode deixar 

de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, no caso 

dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. 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 deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, NOMEIO a Sra. SIMONE 

DOS SANTOS SOUSA (filha) como curadora provisória da requerida 

RAIMUNDA CAVALCANTE DOS SANTOS, a fim de que possa assisti-la 

nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). 

Em decorrência, determino seja lavrado o termo de compromisso, nos 

moldes do artigo 759 do Código de Processo Civil, ficando autorizado, 

provisoriamente, à curadora ora nomeada, a realizar os atos necessários 

para gerir e administrar os bens da curatelada, ressaltando que, por ora, o 

exercício de seu munus será exclusivamente para fins de postulação e 

recebimento de benefício perante o INSS, representação perante 

entidades médico-hospitalares e demais atos inerentes a ambas, bem 

como representação perante órgãos públicos e empresas privadas, 

ficando a curadora provisória obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, 

devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação ou 

oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencentes a interditanda, e ainda, a proibição da Curadora de 

fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do Interditando, salvo, 

em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. No mais, deixo de 

designar, por ora, audiência de entrevista em decorrência da 

impossibilidade de comparecimento da interditanda, a qual, se encontra 

internada, em estado grave, no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Por 

conseguinte, determino a curadora que colacione aos autos atestado 

médico atualizado acerca do estado de saúde da interditanda, no prazo de 

48 horas, eis que o encartado ao feito se encontra defasado. Esclareço 

ainda que, semanalmente, a curadora provisória deverá prestar 

informações acerca do quadro clínico de sua genitora. Acaso não seja 

encartado ao feito a documentação mencionada, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde já determino que se oficie ao nosocômio no 

qual a interditanda se encontra internada para que, periodicamente, 

prestem informações acerca do estado de saúde da enferma. Com efeito, 

o processo deverá aguardar na Secretaria o aporte aos autos da 
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documentação mencionada, volvendo-me conclusos na sequência, para 

que, com o eventual restabelecimento da saúde da Sra. Raimunda, seja 

possível a instauração do contraditório. Em tempo, por medida de cautela, 

determino a autora que encarte aos autos sua certidão de nascimento, no 

prazo de 15 dias. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010471-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA CAITANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n° 1010471-25.2018 VISTOS, ETC. 

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código 

de Processo Civil. Na sequência, vislumbro que a exequente encartou aos 

autos declaração de hipossuficiência e é assistida pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, presumindo-se, portanto, que possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, razão pela qual defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 

do Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora deferida 

abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, os 

honorários de advogado e peritos que atenderem os beneficiários. No 

mais, vislumbro que trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença pelo 

procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. Desta feita, 

determino que se proceda com intimação pessoal da parte executada, no 

endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas vencidas de 

Março/2018 e Abril/2018, com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta poupança nº. 3276, operação 013 agência 00000873-9, da Caixa 

Econômica Federal, de titularidade da representante legal da exequente, 

comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o lapso 

suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações delineadas 

no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já determino o 

protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, §1º), devendo a 

parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, que por 

analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será reduzido à metade, em 

caso de pronto pagamento. Por fim, considerando que o Poder Judiciário 

de Mato Grosso possui convênio com o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, a qual confere a esta magistrada o acesso, 

on-line, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas do 

executado, razão pela qual, procedo com a busca no Sistema CAGED e, 

anexo a esta decisão a respectiva resposta. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034085-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CORREA SIQUEIRA OAB - 523.098.861-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO NOBRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1034085-93.2017 VISTOS, ETC. 

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código 

de Processo Civil. Na sequência, vislumbro que representante legal do 

exequente encartou aos autos declaração de hipossuficiência e é 

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

presumindo-se, portanto, que possui carência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

razão pela qual defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que 

a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se o executado para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar no mandado, que decorrido o prazo previsto no art. 523 

do CPC, iniciará o lapso de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, impugnação (art. 525 do CPC). Apresentada a peça de defesa 

mencionada, ou decorrido in albis o prazo para a sua interposição, 

certifique-se e conclusos. Por fim, indefiro o apensamento do presente 

aos autos nº. 13236-54.2016.811.0041, eis que se trata se processo 

físico e se encontra arquivado. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036373-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. O. E. S. (EXEQUENTE)

M. J. R. D. O. E. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDO DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1036373-14.2017 VISTOS, ETC. 

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código 

de Processo Civil. Na sequência, vislumbro que a representante legal da 

parte exequente encartou aos autos declaração de hipossuficiência e é 

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

presumindo-se, portanto, que possui carência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

razão pela qual defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que 

a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se o executado para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito na conta poupança nº. 42102-0, 

operação 013 agência 1681, da Caixa Econômica Federal, de titularidade 

da representante legal da exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Outrossim, deverá constar também no mandado, que 

decorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, iniciará o lapso de 15 

(quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art. 525 do CPC). 

Apresentada a peça de defesa mencionada, ou decorrido in albis o prazo 

para a sua interposição, certifique-se e conclusos. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025679-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZIMERI CANDIDO DOS SANTOS OAB - 016.038.961-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CASTRO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1025679-83.2017 VISTOS, ETC. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Lucas Henrique 

Candido da Silva, representado por sua genitora, Jozimeri Candido dos 

Santos em face de Luiz Henrique da Silva Castro, todos qualificados nos 

autos. Ressai dos autos no, ID 11917747, que a parte exequente informou 

a quitação do débito exequendo, bem assim pugnou pela extinção do feito 

com resolução de mérito. Concitado a manifestar-se o parquet concordou 

com a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, ID 11950462. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte exequente informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do 

assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com 

resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. 

Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, 

o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil Comparado e 

Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da 

obrigação é uma natural consequência de extinção do processo de 

execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo com a 

obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar quantia 

(...). Igualmente, a jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO 

PELO DEVEDOR. ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o 

cumprimento da obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não 

p r o v i d o .  H o n o r á r i o s  r e c u r s a i s  f i x a d o s .  ( T J D F ;  P r o c 

0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; Terceira Turma Cível; Rel. Des. 

Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas e despesas processuais. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/ MT, 13 de julho de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020659-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DOS SANTOS CASTRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(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: "Deste modo, a 

autoridade impetrada, ao negar o direito ao impetrante, agiu em plena 

observância ao princípio da legalidade ínsito no artigo 37 da Constituição 

Federal. Portanto, quimérica, a concessão da segurança, diante da 

ausência de direito líquido e certo ao pleito de redução de horário de 

trabalho sem compensação, com base em norma declarada 

inconstitucional, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. 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. P.I.C. Cuiabá/MT, 12 de 

julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREIto" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020275-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS GOMES RIBEIRO NETO OAB - RO8591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020275-17.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: AILTON FERREIRA DE FREITAS 

MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. De acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o 

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, considerando que a autoridade coatora do presente mandamus é o 

Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, determino a 

remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010904-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLENCO CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

SOBRENCO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

CONSTRUTORA TARDELLI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ NEVES DAL POZZO OAB - SP300646 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020110-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA MARINHO OAB - RJ90374 (ADVOGADO)

MARIA RUTH PEREIRA TORRES OAB - RJ61045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela, requerido na inicial. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Sem prejuízo da providência supra, colha-se parecer ministerial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032344-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

ANAIR RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 913.777.491-34 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019146-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO GRANJEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009137-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO)

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187499 Nr: 34838-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT, VALTENIR LUIZ PEREIRA-defensor - OAB:PROC.DA 

DEFENS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, FERNANDO 

BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A

 "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.: 809004 Nr: 15479-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO YAMAUCHI DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 "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.: 839390 Nr: 43920-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/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.: 864013 Nr: 4831-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BENEDITA SOARES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 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.: 1018487 Nr: 31164-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIDE MARQUES DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIA 

MARIANA DE SOUZA CONCEIÇÃO, DALILA BATISTA LENA, JOSEFINA 

OLIVEIRA DE AQUINO, ANTONIO PEDROSO DE ARRUDA, BENEDITO LIDIO 

DA SILVA, MILCE HENRIQUE DA SILVA, LEDA GLÓRIA COSTA MARQUES 

VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA, BOLANGER JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713883 Nr: 8905-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ACORIZAL= MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT, WILSON SAENS 

SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255

 "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.: 922275 Nr: 44753-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITZA MUZZI CARDOZO PAWLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO 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.: 973835 Nr: 11140-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 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.: 1011591 Nr: 28243-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADARCIENNE DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288509 Nr: 9213-80.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POLÍCIA 

MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1104166 Nr: 12213-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIPEDES MARIN ALVES, FLORISE JARDIM 

DA SILVA LOPES, FRANCISCA ASSIZA SILVA AMORIM, FLORITA RIBEIRO 

ALVES, FLORIZIA COSTA RODRIGUES, FRANCELINA DOS SANTOS, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - SINTEP/MT, FRANCISCA DO NASCIMENTO FERREIRA, 

FRANCISCA CEZAR ROSA, FRANCISCA DE MORAIS FERRON, 

FRANCISCA EUZILA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Recebo o embargo e determino a abertura de vista para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 151466 Nr: 5820-55.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARY E IRMÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13353/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, FLAVIA 

DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT, IRINA DE OLIVEIRA SANTOS 

EMBOAVA - OAB:12.300/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511, 

THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, MARILCI M. 

F. DE SOUZA COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Ante ao exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e, por 

conseguinte, JULGO EXINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos moldes do art. 487, II, do CPC.Condeno a parte autora o pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.Transitada 

em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.P.I.C.Cuiabá/MT, 12 

de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850533 Nr: 53562-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARILCE FERNANDES GOMES DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Considerando que embora a certifidão de fls. 182 impulsionou os autos 

para intimar a parte exequente, não houve publicação e 

consequentemente intimação, sendo assim, impulsiono os autos, intimando 

a parte exequente para manifestar-se sobre a petição de fls. 167/181, 

bem como, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046104 Nr: 44417-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON HENRIQUE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Em atenção ao despacho de fls. 10, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte embargada para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 384805 Nr: 20918-07.2009.811.0041

 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: ABERIDES FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Vistos etc.

Sobre a impugnação de fls. 201/212 e documentos de fls. 213/253, 

manifeste-se a perita, no prazo de 10 (dez) dias.

Vindo aos autos a manifestação referenciada, digam as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias e, conclusos.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382086 Nr: 17666-93.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SISTEMA AGRICOLA E PECUARIO DO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Conforme Legislação Processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para:

 - intimação da parte Exequente para depositar diligência no prazo de 05 

(cinco) dias (Conta dos Oficiais de Justiça n.º 14239-5, Agência 3834-2, 

Banco do Brasil), devendo juntar aos autos o comprovante original do 

depósito e/ou transferência, para cumprimento de mandado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057991 Nr: 50044-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDE ARAUJO DOS SANTOS BERBET, 

ANDREIA PEREIRA TERRA CUNHA, CLEUSA CUNHA DA SILVA, CECILIO 

GIRALDO, DONIZETE FERNANDES BISPO, DJEANE DANUZE FERREIRA 

ALMEIDA, FÁTIMA CONCEIÇÃO DE SOUZA, MARISTELA PONCE DA 

SILVA, IVONE MENDES MEIRA GIRALDO, EOLINA MARIA VIEIRA MENDES, 

ERENIL LUCIA DA CUNHA, ELIZEU ANTONIO DE ALMEIDA, LINA MARIA 

FERREIRA, MARIA LUZENI ARAUJO DOS SANTOS BISPO, NEZITA MARIA 

DE BARROS COLINS, ROSARIA MAMPIAN FIRMO DUTRA, THAIS CRISTINA 

DA SILVA ALMEIDA, TANIELE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Autos n.º 1057991 – Embargos à execução

Vistos etc.

Recebo os embargos à execução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 974796 Nr: 11547-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSCHIO NOUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 971699 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851339 Nr: 54304-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT, EDIL FERREIRA DE MORAES, 

DANIELLE CRISTINA DE PINHO HERANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT

 Autos n.º 851339 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1073771 Nr: 56993-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIR DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 
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(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Autos n.º 1073771 – Embargos à execução

 Vistos etc.

 A parte demandante opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 97/98v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fls. 99/103).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850525 Nr: 53554-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LUIS ROSEIRO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 850525 – 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, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1177319 Nr: 42911-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e de fls. 

38/39.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 744902 Nr: 42005-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MAGALHAES ROSA - 

OAB:3172/MT, PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:10.765/MT, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - 

OAB:14519/E, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT, 

STÉFFANY FERREIRA DE CARVALHO - OAB:

 Autos n.º 744902 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dais, 

manifestar-se sobre a certidão retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048372 Nr: 45669-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARIMATEIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Autos nº 1048372 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 133/134v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fls. 135/141).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809920 Nr: 16409-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 809920 – Execução

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 49/52, eis que se cuida de providência que 

incumbe à parte e não ao judiciário.

Destarte, 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, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 766709 Nr: 19479-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA LOPES SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA 

- OAB:12.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 766709 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 836337 Nr: 41338-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 836337 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 967186 Nr: 7889-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUMA VENDA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, 

SILVIA ELI OLEONE DE SOUZA, VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS 

SERVICOS PUBLICOS DELEGADO, SERVEXTE SERVIÇOS DE 

EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 967186 – Consignação em pagamento

 Vistos etc.

Defiro o pedido para a consignação dos valores, conforme postulado na 

inicial.

Efetuado o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, intime-se a parte 

requerida para levantar a importância consignada ou manifestar sua 

recusa, no prazo legal.

Tratando-se de prestações sucessivas, fica autorizado o devedor 

continuar a depositar, as parcelas vincendas, em até 5 (cinco) dias 

contados da data do respectivo vencimento (art. 541, do CPC).

Observe o autor o prazo de 05 (cinco) dias para efetivar o depósito, sob 

pena de extinção e arquivamento (art. 542, inc. I e parágrafo único, do 

CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839316 Nr: 43848-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO, ESTELA DA 

CRUZ, EZIO PEREIRA MOURA, JOSÉ CLAYTON TENUTES, JOELSON 

NASCIMENTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 839316 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 343/344v, aduzindo, em síntese, haver contradição e 

omissão no citado comando judicial (fls. 345/366).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812309 Nr: 18798-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO MANSOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 812309 – Execução

Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1049588 Nr: 46208-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MONGE DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos nº 1049588 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 91/92v, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fls. 93/99).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 791294 Nr: 45368-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILSON LOPES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 791294 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1104166 Nr: 12213-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIPEDES MARIN ALVES, FLORISE JARDIM 

DA SILVA LOPES, FRANCISCA ASSIZA SILVA AMORIM, FLORITA RIBEIRO 

ALVES, FLORIZIA COSTA RODRIGUES, FRANCELINA DOS SANTOS, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - SINTEP/MT, FRANCISCA DO NASCIMENTO FERREIRA, 

FRANCISCA CEZAR ROSA, FRANCISCA DE MORAIS FERRON, 

FRANCISCA EUZILA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Autos n. 12213-73.2016.811.0041

I – Recebo o embargo e determino a abertura de vista para impugnação.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 930240 Nr: 49452-82.2014.811.0041

 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: JOÃO CAMPOS E GERALDO OLIVEIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para, querendo, 

apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025202 Nr: 34404-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORMIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074633 Nr: 57380-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORMIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17.040/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:10458

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779519 Nr: 32992-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Vasques Beretta - 

OAB:8846, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6.764/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843874 Nr: 47749-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURICE RODRIGUES DA SILVA BONELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849614 Nr: 52810-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FÁTIMA DA CUNHA, NILCIANE ANGÉLICA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669/MT, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856017 Nr: 58389-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCIA DA COSTA BULHÕES, ANA PATROCINIO 

DA CONCEIÇÃO, ANTONIO ONOFRE DE ALMEIDA, ANNA CRISTINA 

GARCIAS E SILVA, ARIEL APARECIDA ARAUJO, ARMERINDA 

CONCEIÇÃO DE ARRUDA MENIN, ARQUIBENES SANTOS DOS REIS, 

ARACY FATIMA CURVO DE MORAES PERALTA, BELIZARIA MARIA 

DOMINGOS, CARLA DE CASSIA PEDROSO

 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: 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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858445 Nr: 399-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ROBERTO FERREIRA DA 

CRUZ - OAB:14.531, JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - 

OAB:16.764, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877549 Nr: 15155-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ROBERTO FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:14.531, JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - 

OAB:16.764, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/MT

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892048 Nr: 24583-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DA COSTA ARRUDA, CHIRLEY RODRIGUES 

TAVEIRA, EULINA DA SILVA INFANTINO, CELIA MARIA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, CARMEN CECILIA DOMINGUES DE OLIVEIRA, DJALMA VIEIRA 

NASCIMENTO, ENEIDE MARIA DE CAMPOS DIAS, ELZA MARTINS SOARES 

DE SOUZA, EUZEMAR FÁTIMA LOPES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917484 Nr: 41729-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIA COENE RAMOS, LAIDES DELBONE DE 

ANDRADE, MARIA CORDEIRO RODRIGUES, NEVIO MINAS NOVAS, EDILZA 

LEILLE DE ARRUDA, MARIA DE LOURDES MANSANO ARTERO, JOSÉ 

CARLOS LOPES DIAS, SEBASTIANA RODRIGUES DA CRUZ MENEGUCI, 

ROSIMEIRE PACHECO DOS SANTOS MORETTI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020519-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SILVIA MASTELARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT0015728A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA (TERCEIRO INTERESSADO)

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, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pelo Impetrante LEILA SILVIA 

MASTELARO. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001968-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES DE MOURA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (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 (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, OBA-9193, RENAVAN e da 517503077, CHASSI Nº 

3FAFP4BK5DM154577, 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: 1024548-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE OLIVEIRA DAIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES AO 

CONDUTOR (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:EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada para suspender a decisão que aplicou 

a penalidade de suspenção da CNH da impetrante por prazo de 30 dias. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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: 1018213-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEZERRA DA COSTA FREITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

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: 1010070-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES DE OLIVEIRA (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.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059632 Nr: 50856-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA GOMES - 

OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/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.: 841678 Nr: 45886-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGISA BARBOSA DO NASCIMENTO, ELIZABETH 

SOARES DA SILVA, EVANIL DA SILVA ASSUNÇÃO, JOSÉ DAIRIS DA 

ROCHA, MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, MARIA HAYDEE 

RODRIGUES DE SOUZA MIRANDA, MARIA MADALENA PEREIRA LEITE, 

MARIA SATURNINA ALVES RONDON, SONIA MARIA DOLORES DA SILVA, 

VANDA INES MARQUI PEGAIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entander de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876026 Nr: 14109-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN ADRIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 894760 Nr: 26342-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL BARRA VIEIRA DE LIMA, ABIDORAL RIBEIRO DA 

CRUZ, ADÃO LUIZ VIEIRA FILHO, ADILSON FRANCISCO LEÃO DE 

OLIVEIRA, ADEILSON BORGES DE OLIVEIRA, ADILSON DE OLIVEIRA, 

ANTONIO MARTINS PONTES, ANTONIO LIMA PEREIRA, ADILSON LUIZ DA 

SILVA, AERCIO GONÇALVES DE MELO, ALAN GONÇALO FAGUNDES, 

AMARILDO LUIS MARTINS, ANTONIO DOS SANTOS FILHO, ANTONIO 

MARCOS DE CAMPOS, CLEBER MARCORIO OJEDA, EDEZIO CRUZ DA 

SILVA, CELSON ALBERTO MARCONDES SANTOS, ARLINDO DOS 

SANTOS MENDES, DOISES JESUS DA SILVA, EDEVANIL MANOEL 

CORREA, BENEDITO OLAVO DE ASSIS, ANTONIO VENTURA MORAES 

SILVA, DELMIRO SINEZIO CORREA FILHO, ARNALDO DE SOUZA, ATAIDE 

EDILTON DE ARRUDA, CARLOS PEDRO DA SILVA, CLEITON PEREIRA 

BRUM, DEUSDETE CALISTO BRANDÃO, DOUGLAS MARCOS LEÃO, 

EDERSON ALVES MURTINHO, EDILSON GONÇALVES SAUDAÇÕES, 

EDEZIO DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1208501 Nr: 7940-17.2017.811.0041

 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: UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGER AGENCIA 

ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT, MATEUS ARAUJO MOLINA - OAB:16933

 Conforme Legislação Processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para:

 - intimação da parte Exequente para depositar diligência no prazo de 05 

(cinco) dias (Conta dos Oficiais de Justiça n.º 14239-5, Agência 3834-2, 

Banco do Brasil), devendo juntar aos autos o comprovante original do 

depósito e/ou transferência, para cumprimento de mandado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 775519 Nr: 28778-54.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO MARTINS DA CRUZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

manifestação acerca do Laudo Pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413717 Nr: 2573-56.2010.811.0041

 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: MAX NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:10591

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853952 Nr: 56563-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO
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 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865839 Nr: 6259-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904440 Nr: 33169-81.2014.811.0041

 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: ARLINDO RODRIGUES DE AMORIM, GENILZA 

MAGALHÃES DA SILVA, ELINEY MARIA DE OLIVEIRA, GLÓRIA MARCIA 

FANAIA DA SILVA ABREU, FRANCISCO CANDIDO ANTUNES MACIEL, 

GONÇALO VICENTE DE SIQUEIRA, GERSINO PEREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO CAMARGO DE MIRANDA, DALVA NUNES DE ARRUDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS FERREIRA - 

OAB:187.842

 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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944735 Nr: 57291-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033483 Nr: 38356-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILA BARROS MIRANDA, VALDINÉA PERPÉTUO DO 

AMARAL, AMANDA LUCIA KOLLETT, NATIELLE TAIS SANTANA ALVES, 

AILTON CEZAR BARBOSA, ANDRESSA NERY DOS SANTOS, LUZENICE 

PEREIRA FRANCISCO, ALINE PIMENTEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otavio Trovo - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109358 Nr: 14436-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 712051 Nr: 5135-04.2011.811.0041

 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: JOELSON BENEDITO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está 

expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao 

acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91.Art. 

20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as 

seguintes entidades mórbidas: I doença profissional, assim entendida a 

produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e da Previdência social;II - doença do trabalho, 

assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 

diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.§ 1º Não são 

consideradas como doença do trabalho:a) a doença degenerativa;b) a 

inerente a grupo etário;c) a que não produza incapacidade;d) a doença 

endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se 

desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou 

contato direito determinado pela natureza do trabalho. (destaquei)Dessa 

forma, cabe à Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a 

presente ação, e, em razão de a sede da Justiça Federal – Seção 

Judiciária de Mato Grosso estar regularmente instalada nesta capital, o 

processo deve ser remetido ao juízo competente, nos termos do artigo 64, 

§3° do CPC.Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da 

Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição 

Federal) declaro, de ofício, a incompetência da Justiça Estadual e 

determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária do 

Estado de Mato Grosso.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 900527 Nr: 30236-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINE DA CRUZ MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, EX POSITIS, e tudo o 

mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por MARIA 

CAROLINE DA CRUZ MEIRA, e por consequência, JULGO O PROCESSO, 
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com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno 

os Requerentes ao pagamento de despesas e custas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o 

estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 360646 Nr: 30586-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PUBLICA DE MATO GROSSO - SEJUSP, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DEDTRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827/MT

 Certifico que a impugnação está tempestiva. Que impulsiono os autos 

para intimação da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 866396 Nr: 6697-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBELA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para PGM se manifestar quanto à 

sentença de fls. 69/73. Sendo assim, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010337-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Portanto, INDEFIRO a liminar 

pretendida. Intime-se, novamente, o autor para que emenda a inicial 

corrigindo o valor da causa. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 

Após a correção do valor, determino a citação do Estado para contestar a 

ação. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004885-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (IMPETRADO)

gerente de conta corrente fiscal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, acolho a preliminar aventada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO e reconheço a ilegitimidade ativa da FIEMT – FEDERAÇÃO 

DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO para representar 

diretamente as indústrias (inclusive as optantes do SIMPLES NACIONAL) 

sediadas no Estado de Mato Grosso. Por consequência, JULGO EXTINTO 

SEM A ANALISE DO MÉRITO o presente mandado de segurança, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e nem honorários, pois 

incabíveis no caso vertente. Sentença não sujeita a remessa necessária. 

Não havendo recurso voluntário e transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas pertinentes. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017460-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARCIA WEBBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, por não 

vislumbrar razões para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita com fulcro no art. 98 do CPC. Deixo de designar a realização de 

audiência de conciliação, tendo em vista as especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e da 

manifestação negativa do autor na inicial. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003649-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOLINO VIRGILIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020900-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MONTEIRO MAESTRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA OAB - MT22351/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, a autora deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020833-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAES DE BARROS SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO)

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO)

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro ao Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito e diante da negativa da parte autora, deixo de designar audiência 

de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020837-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CARLOS EUGENIO LASCH (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021024-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAONA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO)

LISANDRA PRATES MANSOR OAB - MT22311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto à impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019656-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEITE PIMENTEL OAB - RS19507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos da fundamentação 

supra, DEFIRO a liminar vindicada pela autora para determinar: i) a 

suspensão dos efeitos da decisão de ‘revisão de ofício do reexame’ 

datada de 21/03/2018, ii) que seja mantido como suspenso o status do 

crédito tributário relativo ao DAR nº 999/08.294.553-12 no conta corrente 

fiscal da Impetrante, iii) que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar 

o protesto da dívida; e iv) que o débito não seja óbice à renovação da 

certidão de regularidade fiscal. Expeça-se mandado para cumprimento por 

oficial de justiça plantonista. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004034-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOLITO DELFINO CESAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1004034-36.2016.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Certifique, Sra. 

Gestora, acerca da tempestividade da impugnação à contestação. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504281-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA CECILIA TORRANO OAB - RS49030 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Portanto, a competência para 

processar o feito é da Vara de Execução Fiscal. Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064729 Nr: 53086-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA SOUZA, NORMA VAZ 

DA SILVA, ELENITA GUIMARAES DE LIMA FARIAS, TEREZINHA DO 

NASCIMENTO SOUZA, ELIANA PAIVA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB: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.: 700861 Nr: 35484-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CECILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - 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.: 831529 Nr: 37200-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE RODRIGUES DE BRITES BORGES, NEUSA 

MARTINHA FRANCK, CLARICE ARAÚJO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE ALVES DE ARRUDA 

BORGES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 "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.: 936974 Nr: 53077-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA BENEDITA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358419 Nr: 28686-18.2008.811.0041

 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: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - Proc. Federal - OAB:SIAPE/1873410

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758933 Nr: 11202-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo pericial juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 861086 Nr: 2578-39.2014.811.0041

 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: ARDILON CALAURO BAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal e o teor do petitório de fl. 65, intime-se o 

advogado substabelecido da parte autora, via DJE, para que manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção processual.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 753206 Nr: 5092-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA, FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT
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 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento Definitivo de Sentença promovida pelo patrono 

da requerente que pleiteia o pagamento dos valores referentes aos seus 

honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado, nos termos do art. 535 do 

CPC, para apresentar impugnação aos cálculos trazidos pelo patrono, 

deixou transcorrer o prazo in albis.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante à fl. 145, para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando o decurso de tempo desde a apuração do referido cálculo, 

determino a remessa dos autos ao Contador Judicial para respectiva 

atualização.

Expeça-se o Ofício Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 795092 Nr: 1419-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE DE GOES AMARAL - 

OAB:14951, LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA - OAB:12885, NILTON 

LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT, THAISA MAIRA RODRIGUES 

HELD - OAB:14478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

Manifeste-se o INSS, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do petitório de fl. 

188, mormente quanto à informação de cessação do benefício.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 47560 Nr: 4872-55.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - 

PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o último procedimento adotado por 

esta Vara, antes da correição, fora no sentido de requerer, ao E. Tribunal 

de Justiça, o pagamento do quantum estipulado em sentença, corrigido 

pelo INPC/FIFE, ao requerente.

Contudo, como esse ato fora empreendido há vários anos, certifique-se, 

Sra. Gestora, da conclusão deste procedimento.

Após, intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1060069 Nr: 51106-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIS CECILIA OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949886 Nr: 60282-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA SILVA DE OLIVEIRA METRAN, MARIA 

SANT'ANA AMORIM, ALUIZIO ARISTEU DA SILVA, ADILSINHA GOMES 

DOS SANTOS, MARTINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, MARIA CELMA 

DUARTE SANTOS, ERLITA GOULART DE SOUZA, LEONICE CORREA, 

MARIA CANDELÁRIA FERREIRA DE OLIVEIRA, LUCINETE BALBINA 

HEMOGENIO BONFIM

 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

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928327 Nr: 48422-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO, WALMIR 

OIAMORÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876788 Nr: 14641-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968440 Nr: 8490-80.2015.811.0041

 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: REGINA MARIA POUSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973863 Nr: 11159-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO BOM DESPACHO BARROS YAMAKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARIA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626

 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, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 374542 Nr: 10906-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DEDTRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, se manifestar acerca da impugnação à execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 111414 Nr: 2321-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FIGUEIREDO DE CARVALHO, YOLANDA 

DE PINA MAULIN, LUCILIO RODRIGUES DA COSTA, MARIA HELENA 

SOARES DE MORAES, MARIA HELOISA DE SOUZA CAMARGO, SUELY 

SPINOLA COSTA, WILSON CAMPOS SOARES, ZULMA DE ARRUDA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - 

OAB:20.935

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a manifestação do Instituto da Previdência do Estado de 

Mato Grosso (INPEMAT) de fls. 1029/1030, verifico que houve um lapso 

temporal desde a determinação dos valores a serem pagos até o seu 

concreto adimplemento.

Isto posto, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial com a 

finalidade de proceder à atualização dos cálculos de fl. 1004 de forma que 

seja subtraído o montante já adimplido pela executada, conforme 

demonstra fl. 1026.

Com a diferença calculada, intime-se a advogada Lilian Fraga Castro 

Gomes (OAB/MT 52.935-O), via DJE, para a quitação deste valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 705627 Nr: 40188-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897193 Nr: 27703-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIZ BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 781071 Nr: 34646-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a sentença de fls. 107/107-v e considerando a Certidão de 

fl. 109/109-v, bem como o lapso temporal decorrido sem manifestação das 

partes, certifique o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 446346 Nr: 20675-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA, JOZUE HENRIQUE 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE KOVACS - OAB:12047, 

RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO 

- OAB:3035/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 421016 Nr: 6653-63.2010.811.0041

 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: ALTONIR CANDIDO ALEXANDRE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORREA DE FRANCA - 

OAB:13859, JULIANA HERNANDES MOREIRA LIMA - OAB:10.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório da parte autora em fls. 206/208, intime-se o INSS 

para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a referida 

informação de cessação do benefício, bem como acerca do laudo pericial 

encartado em fls. 192/199.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de processo Meta 2 do CNJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019656-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEITE PIMENTEL OAB - RS19507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: AGRA AGROINDUSTRIAL DE 

ALIMENTOS S/A Impetrado: SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ/MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A onde pleiteia 

a concessão de liminar “para o efeito de determinar i) a suspensão dos 

efeitos da decisão de ‘revisão de ofício do reexame’ datada de 

21/03/2018, ii) que seja mantido como suspenso o status do crédito 

tributário relativo ao DAR nº 999/08.294.553-12 no conta corrente fiscal da 

Impetrante, iii) que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar o 

protesto da dívida; e iv) que o débito não seja óbice à renovação da 

certidão de regularidade fiscal, bem como à participação em licitações, 

contração de empréstimos e financiamentos”. Narra a impetrante que em 

abril de 2016, protocolou junto à SEFAZ/MT, o Pedido de Revisão de 

Lançamento de n. 5043711/2016, em face de 12 Documentos de 

Arrecadação – DAR – de ICMS. Assevera que a decisão de Primeira 

Instância acolheu sua defesa e promoveu o estorno de todos os 

lançamentos formalizados por meio dos documentos mencionados; bem 

como que esta foi mantida em reexame necessário realizado pela 

Gerência de Controle e Reexame de Processos – GCRE/SEFAZ, em 

07/02/2017. Reporta que em 21/03/2018 foi intimada de que havia sido 

proferida uma decisão de revisão de ofício, do reexame necessário, a 

qual, embora mantivesse parcialmente as decisões anteriores, retificou-as 

quanto ao DAR n. 999/08.294.553-12, restabelecendo o valor lançado de 

ICMS. Sustenta a ilegalidade da decisão proferida, por estar acobertada 

pela preclusão e coisa julgada administrativa, além da segurança jurídica. 

Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. A tutela 

de urgência 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. No caso 

vertente, os documentos que acompanham a exordial são suficientes a 

demonstrar a probabilidade do direito invocado, já que atestam o 

enquadramento da impetrante nos regimes tributários referidos. Os 

documentos que instruem a inicial corroboram sua assertiva de que houve 

o acolhimento de seu pedido de revisão de lançamento tributário, inclusive 

com a confirmação em reexame necessário. Demonstram, ainda, que 

houve a revisão de ofício das decisões anteriores (fls. 92/100 - ID 

14002678), lastreada no art. 1.032 do RICMS. Pois bem, para o caso 

concreto, a primeira situação que chama a atenção deste juízo é o fato 

que de a decisão atacada pela autora traz como fundamento jurídico o art. 

1.032 do RICMS, que trata da revisão de ofício da decisão que desonerou 

o contribuinte do pagamento do imposto. Ocorre, todavia, que o ato de 

revisão já foi realizado anteriormente, ocasião em que foi mantida a 

desoneração inicialmente praticada. É cediço que a Administração Pública 

dispõe da autotutela para correção de atos eivados de vícios ou 

praticados em desacordo com a legislação. Porém, o que deve ser 

ponderado nessas situações, é que não pode fazê-lo ad eternum, por 

constituir violação do princípio da segurança jurídica que, nas palavras de 

Celso Antônio Bandeira de Mello “(...) se não é o mais importante dentre 

todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais 

importantes entre eles (...)”[1] e, juntamente com o princípio da legalidade, 

compõe o fundamento principal do Estado Democrático de Direito. E muito 

menos pode fazê-lo, sem oportunizar ao contribuinte o contraditório em 

relação ao fato jurídico que pretende rever, sob pena de violar os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tal é a 

importância da segurança jurídica, que é nesse princípio em que se 

assenta o entendimento do E. STF para a modulação dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade, conforme se extrai do julgado da ADI 

2240 BA. Destarte, analisados e reanalisados os motivos da impugnação 

ao lançamento tributário, nova revisão somente se justificaria em casos 

excepcionais, mediante prévio processo administrativo onde a autoridade 

fiscal aponte os motivos da revisão do lançamento (teoria dos motivos 

determinantes), com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo 

contribuinte, antes da decisão final que revogou as duas anteriores (art. 

5º, LIV, da CF/88). Não se verificando que isso tenha ocorrido no caso 

vertente, entendo que o direito invocado pela parte autora está 

impregnado da probabilidade necessária à concessão da tutela de 

urgência vindicada. Demonstrada a viabilidade do direito, em se tratando 

de matéria tributária, o perigo de dano decorre do lançamento do débito em 

seu conta corrente fiscal, situação que acarreta a apreensão de 

mercadorias e a possibilidade de inscrição da parte autora em dívida ativa, 

o que lhe impede a obtenção de certidão negativa de débito tributário, 

dificuldade em emitir notas fiscais e consequentemente, pode vir a lhe 

causar embaraços, senão inviabilizar a atividade mercantil desenvolvida. 

Isso posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar 

vindicada pela autora para determinar: i) a suspensão dos efeitos da 

decisão de ‘revisão de ofício do reexame’ datada de 21/03/2018, ii) que 

seja mantido como suspenso o status do crédito tributário relativo ao DAR 

nº 999/08.294.553-12 no conta corrente fiscal da Impetrante, iii) que a 

Autoridade Coatora se abstenha de realizar o protesto da dívida; e iv) que 

o débito não seja óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal. 

Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de justiça plantonista. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito [1] In Curso de 

direito administrativo – 33 ed. rev. e atual. até a EC 92, de 12.7.2016 – São 

Paulo : Malheiros, 2016, p. 128.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019598-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: FERMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE PERFIS LTDA. Impetrados: GERENTE DA GERÊNCIA DE 

INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA 

DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o 

SECRETÁRIO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA 

SEFAZ/MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

FERMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA. onde pleiteia a 

concessão de liminar determinando a abstenção da cobrança de ICMS nas 

transferências de produtos entre sua matriz e as filiais. Narra a impetrante 

que além da matriz, é composta por sete filiais, sendo quatro neste 

município, e três pelo interior do Estado. Assevera que por se tratarem de 
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estabelecimentos de um mesmo titular, de tempos em tempos necessita 

realizar a transferência de mercadorias de um para o outro. Alega que 

inobstante a existência de norma em contrário, bem como de firme 

posicionamento jurisprudencial, ainda assim os impetrados vêm fazendo 

incidir o ICMS sobre referidas transações, o que seria vedado pela Lei por 

remansosa jurisprudência, motivo pelo qual pleiteia a liminar neste feito. 

Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. A Lei do 

Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o 

fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

caso seja deferida”. Pois bem, verifico tratar-se de mandado de 

segurança impetrado contra norma de efeitos concretos, prevista no art. 

3º, inciso I, do RICMS/2014: Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador 

do imposto no momento: (cf. caput do art. 3° da Lei n° 7.098/98) I – da 

saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, 

ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; Inclusive, 

respondendo a consulta formulada pela impetrante, a própria autoridade 

fiscal explanou na Informação n. 046/2018 – GILT/SUNOR, prestada no 

Processo n. 5339350/2017 (fls. 30/45 – ID 13997948), que a exação fiscal 

aqui combatida tem origem no referido dispositivo legal. Ocorre, todavia, 

que a matéria já foi objeto de apreciação por parte do Egrégio TJMT, que 

firmou jurisprudência pela ilegalidade da tributação da transferência de 

bens entre estabelecimentos de um mesmo titular, em consonância com o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, admitindo, inclusive, a sua 

discussão mediante Ação Mandamental. Note-se: APELAÇÃO CÍVEL COM 

REXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA 

DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR- 

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO 

GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - RECURSO DESPROVIDO E 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. O fato gerador do ICMS não resulta apenas de 

saída física da mercadoria de estabelecimento comercial, industrial ou 

produtor, haja vista que, para caracteriza-lo é preciso, além da saída 

física, a saída jurídica, isto é, a venda da mercadoria. Nenhuma delas, 

isoladamente, configura o fato gerador. Para que este ocorra, é preciso a 

ocorrência de ambas. 2. “(...) O Supremo Tribunal Federal entende que o 

simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da 

mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a 

hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação 

interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STF, ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016) 3. Apelo 

improvido e sentença ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 

150032/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE 

MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS ENTRE PROPRIEDADES - INTIMAÇÃO PARA 

RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – AUSÊNCIA DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO 

GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO. O fato 

gerador do ICMS não resulta apenas de saída física da mercadoria de 

estabelecimento comercial, industrial ou produtor, haja vista que, para 

caracteriza-lo é preciso, além da saída física, a saída jurídica, isto é, a 

venda da mercadoria. Nenhuma delas, isoladamente, configura o fato 

gerador. Para que este ocorra, é preciso a ocorrência de ambas. “(...) O 

Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da 

mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a 

transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do 

ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, ARE 764196 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 

07-06-2016) (Ap 68498/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 

08/08/2016) Destarte, é evidente a fumaça do bom direito que ampara 

pretensão do requerente. Há também o perigo da demora, pois a cobrança 

de tributo com indícios de abusividade encarece a atividade mercantil da 

impetrante, acarretando a perda de capital que poderia ser empregado em 

melhorias na produção. Assim, o deferimento da medida somente ao final 

da ação tem o condão de criar perturbações à saúde financeira da 

impetrante. Por outro lado, o inverso, não ocorre, pois o Estado, poderá 

cobrar os atrasados, posteriormente, em caso de denegação da 

segurança e/ou cassação da liminar. Isso posto, DEFIRO a liminar pleiteada 

na exordial para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do ICMS 

incidente sobre as transferências de bens e mercadorias entre os 

estabelecimentos da impetrante (matriz e demais filiais), uma vez que 

ausente a circulação jurídica de mercadoria (fato gerador do imposto), de 

modo que as Autoridades Impetradas se abstenham de exigir o pagamento 

do aludido tributo, nos termos da Súmula nº 166, do STJ. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1011846-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno 

prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903093 Nr: 32155-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ALVES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 "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.: 906234 Nr: 34412-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MUNZ DE AVILA, DOUGLAS MAYER LIRA, 

JONNY RIDDER GALVÃO ARANIBAR, NEUZA BATISTA DE SOUZA, 

NAZARÉ HADDAD, OEZIMAR BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 "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."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060136 Nr: 51141-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certififico que a manifestação do requerido foi tempestiva. Que impulsiono 

esses autos para intimar a parte autora para reqeurer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268855 Nr: 27287-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINO TEODORO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certififico que a manifestação do requerido foi tempestiva. Que impulsiono 

esses autos para intimar a parte autora para reqeurer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865492 Nr: 5994-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18026

 Vistos.

Cuida-se de nova denúncia de descumprimento formulado pela parte 

requerente, em que solicita o fornecimento do fármaco PREGABALINA 

75MG nas dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica para 

continuidade do seu tratamento, conforme o receituário médico atualizado 

carreado.

 Prima facie, intime-se pessoalmente o requerido para, mais uma vez, 

tomar ciência das prestações de contas apresentadas pela parte autora à 

fls. 255, sendo-lhe oportunizado o prazo de 10 (dez) dias para eventual 

insurgência, sob pena de preclusão.

Em oportuno, manifeste-se o ente estatal acerca do pedido de bloqueio 

judicial de numerário no valor de R$ 528,84 (quinhentos e vinte e oito reais 

e oitenta e quatro centavos, no prazo de 05 (dias), pertinente ao 

fornecimentos do medicamentos ora mencionado, necessários para a 

continuação do tratamento do paciente.

Intimem-se.

Às providências, com urgência, por se tratar de matéria de saúde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949885 Nr: 60281-25.2014.811.0041

 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: SILVANA LIDIA DE CAMPOS, VERA LUCIA DA SILVA 

ARTERO, TEREZINHA FELICIA DE CAMPOS FARIAS, HERMÍNIA COENE 

RAMOS, FRANCISCO GUIA DO PRADO, NAIR PEDROSA DE MORAIS, 

MARLENE NUNES DOS SANTOS, JOAO FERNANDO CARNEIRO SIQUEIRA, 

LUCIMARY DE ARAUJO RODRIGUES, ANGELA LUCIA PICCINI OLIVEIRA

 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:

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 832789 Nr: 38355-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Impulsiono os autos intimando o Apelado para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 850554 Nr: 53582-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que tendo em vista determinação de fl.136, impulsiono os autos 

intimando o credor para que manifeste-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829213 Nr: 35029-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO TIBOLA, MARIA CECILIA GRECO 

GOMES, MARIA APARECIDA CICUTO, MARIA MARCHESAN, MARLENE 

GONÇALVES PERDIGÃO, MARIA ZANELLA DAMBROS, JOSE MARQUES 

PERDIGÃO, NILZA CARDOSO DA SILVA DE PAIVA, MARIA LUCIA DE 

ARAUJO BRAZ, RITA YOLANDA KRAUSE, SANDRA REGINA BRAZ 

AYRES, VANILDE SALVADEGO FERNANDES

 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: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872701 Nr: 11561-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS TOYODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895573 Nr: 26788-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE SAMPAIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915872 Nr: 40744-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDROSO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028728 Nr: 36170-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINDO SOARES DA SILVA, FERNANDO AUGUSTO 

GOMES BEZERRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059689 Nr: 50908-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4ºdo CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

intimar as partes para requerem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1025270 Nr: 34444-31.2015.811.0041

 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: DALVA DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEDALI GUIMARÃES FROSSARD 

- OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 333749 Nr: 4334-93.2008.811.0041

 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: ROSANGELA SOUZA PINTO DE AMORIM MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA n. 4334-93.2008.811.0041Autor: Rosangela 

Souza Pinto de Amorim Moraes Réu: Instituto Nacional do Seguro Designo 

o dia 08/09/2018 às 08hs e 00min (oito horas), na Rua Barão de Melgaço, 

nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular 

(65) 99601-1639, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 

474 do CPC.Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça 

na data, horário e local acima citados, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando para tanto, todos os exames complementares (antigos e 

recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).O perito será 

intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser 

entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia.O 

INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 

8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente 

de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos.Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido.Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo perito. Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853316 Nr: 56027-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDROSO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que o exequente informe se a divida 

encontra-se paga.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020219-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JARDEL GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 
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Administrativo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM N. 1003106-74.2017.8.11.0001 Vistos, etc. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça. Por oportuno, cite-se a parte 

requerida, para, querendo, responder a ação no prazo legal. Após, vistas 

ao autor para impugnar a contestação. Por fim vistas ao MP, e cls. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 942213 Nr: 55886-87.2014.811.0041

 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: ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares 

arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar à 

autoridade coatora que assegure à Impetrante o direito de ser nomeada 

para o cargo de enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Cuiabá, decorrente do Edital nº 001/2012/PMC/MT, de 18 de 

janeiro de 2012, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual.Intime-se.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.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 436226 Nr: 14737-53.2010.811.0041

 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: TEREZINHA CARTOLINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC 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.: 900384 Nr: 30127-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO VENTURA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA 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.: 447265 Nr: 21266-88.2010.811.0041

 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: JULIETA DE LARA FRANCO RADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento 

antecipatório, e no mérito, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados 

na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para 

aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade 

definitiva.Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas 

retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, 

acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, 

até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a 

partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após 

esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei 

Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da 

citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado 

em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818781 Nr: 25101-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROMERO, ELZA APARECIDA BAILLY 

ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:13281

 (......................) 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.: 876132 Nr: 14158-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA THERESINHA CORRÊA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015, 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.: 820925 Nr: 27142-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EID AWWAD YASIN, ELMAZA KARFAN YASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16240, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:OAB/MT 4656, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

CÓDIGO: 820925

Vistos, etc.

Manifeste-se o Requerido a respeito do pedido de suspensão do feito, 

formulado pelo Estado, em 05 dias.

Após, cls.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 936920 Nr: 53040-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Vistos, etc.

Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que requer a 

intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o executado para que 

cumpra a forneça a realização do procedimento denominado “cirurgia de 

estrabismo em olho esquerdo com implantação do reto superior e inferior 

em região lateral”, sob pena de bloqueio dos valores das contas públicas 

do Requerido, a fim de assegurar custeio da cirurgia

Pois bem.

 Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, para que, 

imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

decisão.

O cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação.

Intime-se também a PGE.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352622 Nr: 22816-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAU GALDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

proceda à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez ao Requerente Lau Galdino Filho, diante da constatação de sua 

incapacidade definitiva.Condeno, também, o Requerido ao pagamento das 

parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição 

quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual 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 10% (dez 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.: 710872 Nr: 3866-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIACELENE LOPES DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 EXECUÇÃO
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CÓDIGO: 710872

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Recebo a petição de fl. 304 e documentos como cumprimento de 

sentença.

Trata-se, portanto, de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, 

de modo que a execução deve se dar com base no art. 534 do Novo CPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, intime-se o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 Após, cls. para apreciação do pleito executório, bem como dos pedidos 

indenizatórios.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 875286 Nr: 13628-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO JOSÉ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma das 

Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato 

Grosso.Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, 

e remetam-se os autos à Justiça Federal, com as anotações de 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 375543 Nr: 11692-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICE MENEGUETE SOUZA

 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: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o 

litígio envolve a concessão de auxílio-doença comum.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.Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC/2015 determina que a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente.Diante 

de tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas da 

Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.Proceda-se 

o cartório as devidas baixas, inclusive na distribuição, e remetam-se os 

a u t o s  à  J u s t i ç a  F e d e r a l ,  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 367802 Nr: 5812-05.2009.811.0041

 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: CELSO UMBELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:11.811-B/MT, CAROLINA PATRICIA BARROS DORILEO - 

OAB:14354/O, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E SOUZA - 

OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT, NICOLAS FRANCESCO 

CALHEIRO DE LIMA - OAB:1585108

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que implante 

o benefício previdenciário de Auxílio Acidente para o autor, diante da 

constatação de sua incapacidade parcial definitiva.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, 10 de julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 452894 Nr: 24889-63.2010.811.0041

 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: FLÁVIO JOSÉ DA SILVA

 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: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC 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.: 914078 Nr: 39569-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE LEITE MORAES DA CONCEIÇAO 

ALCANTARA

 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: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial.Via de consequência, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC/2015.Condeno a autora ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

conforme art. 85 do CPC/2015, ficando suspensos por força do 

deferimento da justiça gratuita.Intime-se.Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de 

julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 413536 Nr: 2475-71.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, determinando ao Requerido que 

mantenha o pagamento do benefício previdenciário do autor de Auxílio 

Doença Acidentário, bem como que pague o valor retroativo, devido desde 

19/11/2009, com juros legais no percentual da caderneta de poupança e 

correção monetária pelo INPC, desde 09/01/2014, cuja apuração se dará 

na fase de cumprimento de sentença.Via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Isento de custas.Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, 

conforme art. 85 do CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 915232 Nr: 40352-06.2014.811.0041

 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: CLEOMAR FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI- PROC ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a 

preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados, 

condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no 

percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que 

deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno 

o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.Publique-se. Intimem-se.Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista 

do disposto no art. 496, § 4º, II do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 878739 Nr: 15952-25.2014.811.0041

 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: ROSELI RAQUEL RICAS, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, revogo a liminar 

anteriormente deferida, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada 

nos presentes autos, consoante requerimento de fls. 100/101, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, III, alínea ‘c’ do CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual 

de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º 

do art. 85 do CPC/2015.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as 

devidas baixas de estilo. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de julho de 

2017.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 898212 Nr: 28485-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos.

 Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida ainda não fora 

citada. Assim, cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pelo requerente.

Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade.

Em seguida, voltem-me cls.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 717349 Nr: 8545-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALMEIDA, MARENILZA NAZARIO 

BARROS, ELIZABETH MOREIRA DE CAMPOS, ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA, LUCIANO ARIDIO DE BARROS, BELMIRO PEREIRA PADILHA, 

EDNA DE SOUZA LIMA, MARIA APARECIDA LUZ, MARCOLINO 

FRANCISCO DA SILVA, OSCAR LOMBARDI FERNANDES, CLAUMIR 

TOMAZZI, CLEUZA MARCELINA MOURA DE CARVALHO, ANA DO 

CARMO OLIVEIRA CAMPOS, ANA MARIA GOMES DUARTE, MARILIA 

QUEIROZ LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:PROCURADOR MUNI, PROCURADOR MUNICIPAL - 

OAB:PROC.MUNIC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4.871/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 336782 Nr: 7681-37.2008.811.0041

 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: GUILHERME ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180
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 Vistos, etc.

Ante o cumprimento da decisão superior (180/183), remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

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.: 787908 Nr: 41837-12.2012.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: WDLM, FRANCISCO DE SOUSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC.

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do 

art. 85 do CPC/2015, 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.: 954608 Nr: 2399-71.2015.811.0041

 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: ADAO CATARINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, revogo a liminar outrora 

concedida e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS vindicados na inicial.Via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do 

art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015, ficando suspensos por força do 

deferimento da justiça gratuita.Intime-se.Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao arquivo, com todas as 

baixas.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de julho de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 940880 Nr: 55099-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977 OAB/SP, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES - OAB:98.709/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de impugnação à 

contestação pelo requerente, na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono 

estes autos para intimar as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 822868 Nr: 29001-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a decisão 

embargada.Determino, neste ato, que o Estado deposite em juízo o valor 

de R$1.175.441,35, em 48h ( quarenta e oito horas ).Fica desde já 

estipulada multa de 20% sobre o valor da causa, para o caso de 

descumprimento desta decisão, nos termos do art. 77, IV e § 2º, do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA, pelo OFICIAL 

PLANTONISTA, sob pena de responsabilização funcional em caso de 

morosidade.Após, cls. para sentença, haja vista tratar-se de processo 

pertencente à Meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá/MT, 12 de julho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 857603 Nr: 59834-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPONINA RODRIGUES DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS CENTRAL 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente 

para manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020555-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YENDIS RODRIGUES COSTA OAB - MT24490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO ANULATÓRIA N. 1020555-85.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Anulatória proposta por T.P. MARTINS DIAS DA COSTA 

REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

seja concedida a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário 

inserido no Conta Corrente Fiscal da Requerente, a título de ICMS 

Estimativa por Operação e Complementar Estimativa DAR’s (Documentos 

de Arrecadação) n. 999/09.711.439-88, 999/09.717.569-98, 

999/09 .763.716-10 ,  999 /09 .767 .897-62 ,  999 /09 .772 .926-08, 

999/09 .774.932-63 ,  999 /09 .798 .061-37 ,  999 /09 .812 .066-99, 

999/09 .852.971-09 ,  999 /09 .908 .076-83 ,  999 /09 .922 .655-00, 

999/09.965.280-00, 999/10.021.064-00, 999/10.072.859-22, bem como 

determinar que o Requerido se abstenha de praticar quaisquer atos de 

cobrança do crédito em questão até decisão de mérito, sob pena de multa. 

A autora conta que é pessoa jurídica de direito privado, e tem como objeto 
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social o comércio atacadista de máquinas e equipamentos, bombas e 

compressores, material elétrico, etc., estando sujeita ao recolhimento de 

ICMS. Alega que o Estado de Mato Grosso instituiu, por meio de Decreto, o 

Regime de Estimativa, o qual se encontra atualmente disciplinado nos 

artigos 87-J a 87-J-17 do Regulamento do ICMS deste Estado, daí porque 

passou, a partir de janeiro de 2010, a ser contribuinte do ICMS incidente 

sobre toda aquisição de matérias primas, produtos químicos, embalagens, 

insumos em geral, materiais de uso e consumo e ativo imobilizado. Relata 

que está sendo obrigada a recolher ICMS por meio do Regime de 

Estimativa Simplificado (CARGA MÉDIA), previsto no art. 157 e seguintes 

do RICMS/MT, ato esse que alega ser ilegal, inconstitucional e 

extremamente prejudicial à requerente. Instruiu a inicial com documentos. 

Em síntese, é o que merece registro. Fundamento e decido. In casu, 

verifico que não se aplica a conciliação e a mediação, previstas no art. 

334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na prática de tais atos. Para a concessão da tutela 

antecipada se faz necessário comprovar a evidência da probabilidade do 

direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). No caso vertente, analisando sumariamente os 

fundamentos fáticos e os documentos que acompanham a inicial, entendo 

como demonstrada em caráter inicial a boa aparência do direito e a 

razoabilidade da pretensão a uma medida de urgência. O Estado de Mato 

Grosso editou o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime de 

Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, 

impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o montante 

apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, 

ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por 

imobilização ou consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição 

do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar n° 

87/96 impõe ao legislador estadual a observância de regras específicas, 

quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar n° 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar n° 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que a 

cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 

cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. 

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza 

do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em 

sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do 

cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão 

no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão 

alterados de forma repentina. Portanto, “in casu”, do cotejo das alegações 

da autora com a documentação apresentada (doc. ID. 14100848, 

14100853, 14100856), vislumbra-se a presença do fumus boni juris, posto 

que nesta quadra processual, a forma de apuração e cálculo do ICMS 

prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto nº 

2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), extrapola, em princípio, a 

delimitação contida no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja 

vista que constituem ato jurídico de efeito imediato e concreto, com 

previsibilidade de causar lesão a direito subjetivo da Impetrante. Da mesma 

forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que, em sendo 

mantido o respectivo lançamento apontado na Conta Corrente Fiscal da 

empresa, esta ficará sujeita às sanções impostas pelo Fisco Estadual. 

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da 

tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos 

lançamentos tributários, com a devida anotação no Sistema Conta 

Corrente Fiscal, permitindo a empresa a emissão de CND, tudo referente 

aos DARS 999/09.711.439-88, 999/09.717.569-98, 999/09.763.716-10, 

999/09 .767.897-62 ,  999 /09 .772 .926-08 ,  999 /09 .774 .932-63, 

999/09 .798.061-37 ,  999 /09 .812 .066-99 ,  999 /09 .852 .971-09, 

999/09 .908.076-83 ,  999 /09 .922 .655-00 ,  999 /09 .965 .280-00, 

999/10.021.064-00, 999/10.072.859-22, até final decisão de mérito. 

Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão fiscal permanecerá 

agasalhada, caso não restar demonstrado, meritoriamente, o pretenso 

direito apontado pela autora, incidindo, por certo, juros e correção sobre a 

dívida discutida nesta ação. ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, para determinar a 

suspensão da exigibilidade dos lançamentos tributários, com a devida 

anotação no Sistema Conta Corrente Fiscal, permitindo a empresa a 

emissão de CND, tudo referente aos DARS 999/09.711.439-88, 

999/09 .717.569-98 ,  999 /09 .763 .716-10 ,  999 /09 .767 .897-62, 

999/09 .772.926-08 ,  999 /09 .774 .932-63 ,  999 /09 .798 .061-37, 

999/09 .812.066-99 ,  999 /09 .852 .971-09 ,  999 /09 .908 .076-83, 

999/09 .922.655-00 ,  999 /09 .965 .280-00 ,  999 /10 .021 .064-00, 

999/10.072.859-22, até final decisão de mérito. Cite-se o Requerido Estado 

de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019574-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.R. DEALER DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL ALEXANDRE MARCIANO AGAPITO OAB - SP97269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019574-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito Tributário com pedido de tutela provisória de 

urgência proposta por CR DEALER DO BRASIL LTDA. em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

suspensão dos efeitos dos lançamentos dos débitos tributários, objeto 

dos documentos de ID nº 13995496 e 13995510, bem como que seja 

determinado ao Requerido que se abstenha de ajuizar eventuais 

execuções fiscais sobre os débitos discutidos. Aduz, em síntese, que é 

empresa que atua no ramo de fabricação e comércio, no atacado e varejo, 

de lubrificantes derivados ou não de petróleo, tendo, em 14.03.2003, 

inaugurado duas filiais da empresa no Município de Cuiabá. Assevera que 

as mencionadas filiais tiveram suas atividades devidamente encerradas no 

ano de 2004, com a interrupção completa do objeto social, bem como o 

fechamento das filiais, tendo procedido com a baixa junto aos organismos 

públicos de controle (Receita Federal e JUCEMAT). Relata que, não 

obstante tenha deixado de exercer qualquer atividade empresarial 

referente às filiais supracitadas, se viu surpreendida quanto aos 

lançamentos nos cadastros por débitos oriundos da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio (TACIN) e as respectivas multas, totalizando o valor de R$ 

84.352,35 (oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e 

cinco centavos). Pontua que inexistiu fato gerador a sustentar os débitos 

e as multas, razão pela qual intentou a presente ação vindicando 
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resguardar os seus direito. 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 dos efeitos dos lançamentos dos débitos 

tributários, objeto dos documentos de ID nº 13995496 e 13995510, bem 

como que seja determinado ao Requerido que se abstenha de ajuizar 

eventuais execuções fiscais sobre os débitos discutidos. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 13995409 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, 12 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016222-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARQUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1016222-90.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em 

que requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o 

executado para que cumpra a forneça a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “Artroplasita Total do Quadril Esquerdo”, sob pena 

de bloqueio dos valores das contas públicas do Requerido, a fim de 

assegurar custeio da cirurgia Pois bem. Primeiramente, determino a 

intimação pessoal do Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta 

o Senhor Secretário Adjunto, para que, imediatamente, adote as medidas 

necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão 

deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no prazo 

improrrogável de 72 (setenta e duas) horas a contar da intimação. 

Intime-se também a PGE. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. 

os autos para apreciação do que couber. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 13 de Julho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020521-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1020521-13.2018.8.11.0041 

DIST.: 10/07/2018 17:19:13 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER - MT FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 

Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se respectivo 

Mandado, que deverá ser cumprido independente do pagamento da 

diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Ministra 

do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança 

nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos 

da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho, certificar sobre a realização da diligencia no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os 

autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas homenagens. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 10 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019652-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1019652-50.2018.8.11.0041 

DIST.: 04/07/2018 18:58:09 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a 

realização da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo 

Deprecante com as nossas singelas homenagens. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 10 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020380-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1020380-91.2018.8.11.0041 

DIST.: 10/07/2018 12:04:16 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a 

realização da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo 

Deprecante com as nossas singelas homenagens. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 10 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020340-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1020340-12.2018.8.11.0041 

DIST.: 10/07/2018 10:30:30 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

FINALIDADE: CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO 

DEPRECADO, expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser 

cumprido independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

Laurita Vaz, na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a 

realização da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo 

Deprecante com as nossas singelas homenagens. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 10 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019975-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE BATAGUASSU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIO APARECIDO DUARTE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1019975-55.2018.8.11.0041 

DIST.: 05/07/2018 19:00:06 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE BATAGUASSU - MS FINALIDADE: PENHORA E 

AVALIAÇÃO. 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho, certificar sobre a 

realização da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de 

responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

Após o cumprimento do ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo 

Deprecante com as nossas singelas homenagens. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 11 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020310-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LONDRINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1020310-74.2018.8.11.0041 

DIST.: 09/07/2018 19:40:57 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE LONDRINA- PR. FINALIDADE: 

PENHORA 11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, 

expedindo-se respectivo Mandado, que deverá ser cumprido 

independente do pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida 

em 14/07/2017, pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, 

na Suspensão de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligencia no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do 

ato deprecado, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as 

nossas singelas homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 11 de 

julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391430 Nr: 26759-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA PÉ QUENTE COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA., FABIO ABILAS, VALÉRIA ABILAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTINA PÉ QUENTE COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA., CNPJ: 01226436000409, Inscrição Estadual: 

13183793-1. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de CRISTINA PÉ QUENTE 

COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., FABIO ABILASE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ARTIGOS 43; 80, 81 § 1º E 85, 

INCISO I DO RICMS APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL 1944, DE 

06/10/89, COMBINADO COM O ARTIGO 1º, INCISO II ALÍNEA a DA 

PORTARIA CIRCULAR Nº 100/96 SEFAZ, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2622/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/08/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 291.562,90
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145388 Nr: 215-31.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO SPORTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLOBO SPORTS, CNPJ: 

02192203000152. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de GLOBO SPORTS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento 

do ICMS garantido lançado, referente aos meses de 03/99, a 12/1999 e 

01/00., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1150/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/10/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$13.869,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80530 Nr: 8723-34.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA BARBOSA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA BARBOSA DOS SANTOS ME, 

CNPJ: 03110036000116, Inscrição Estadual: 131879251. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/06/2002.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de RENATA BARBOSA DOS 

SANTOS ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de O 

contribuinte deixou de emitir nota fiscal de venda das mercadorias 

relacionadas no pedido de orçamento nº00071, no qual consta a relação 

dos cheques nº 94-95 e 96, contra o banco 347, pré-datados para 

20/03/2000 e 20/05/2000, respectivamente, tudo isso foi constatado na 

confrontação do pedido acima citado com os talões de notas fiscais e 

seus lançamentos no livro de registro de saída de mercadorias,, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00317/2002.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/05/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$14.120,58

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57756 Nr: 12462-49.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS COXIPÓ MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA E OUTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPENSADOS COXIPÓ MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA E OUTOS, CNPJ: 26536532000131, Inscrição Estadual: 

131183125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/10/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de COMPENSADOS COXIPÓ 

MADEIRAS E FERRAGENS LTDA E OUTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Descumprimento do acordo firmado 

em 28/06/1995, (processo nº 063/95, de 28/06/95) que se confessa 

devedor do ICMS, referente ao exercício de 1994, parcelamento por 

denúncia espontânea, restando saldo remanescente o qual foi lavrado no 

AIIM., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

627/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/09/2001

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$149.957,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45717 Nr: 12908-52.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLLU'S LANCHES E PIZZARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDLLU'S LANCHES E PIZZARIA LTDA., 

CNPJ: 26562926000164, Inscrição Estadual: 131.216.32-5. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/06/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de EDLLU'S LANCHES E 

PIZZARIA LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Deixou de recolher o ICMS Garantido cobrado através dos DAR-AUT-G, 

discriminada e demonstrados no anexo, no prazo regulamentado devido 

pelas entradas de mercadorias no estado de MT., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 95/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/09/2000

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$35.258,84

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230820 Nr: 260-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 
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COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEGER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 0707355000468, Inscrição Estadual: 

131666118. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MEGER CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Infração: artigos 6º, 46 e 54 da Lei nº 8078/90, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1277/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$3.887,64

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376685 Nr: 12938-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL JUMBO LTDA., AURICÉLIA 

RODRIGUES GOMES, MOACIR MARQUES CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL JUMBO LTDA., CNPJ: 

00584478000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de COMERCIAL JUMBO 

LTDA., AURICÉLIA RODRIGUES GOMESE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento do ICMS de 

mercadorias sujeitas à substituição tributária., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 764/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/11/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$202.873,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348822 Nr: 19111-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA ANDOLPHO PRESENTES LTDA, 

MARCIA HELENA CHRISTONI GUBEL, SILVIO APARECIDO ANDOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILDA ANDOLPHO PRESENTES LTDA, 

CNPJ: 02836924000158, Inscrição Estadual: 131.851.420, atualmente em 

local incerto e não sabido MARCIA HELENA CHRISTONI GUBEL, Cpf: 

06063333800, Rg: 899.166, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido SILVIO APARECIDO ANDOLFO, 

Cpf: 09613866817, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/08/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MARILDA ANDOLPHO 

PRESENTES LTDA, MARCIA HELENA CHRISTONI GUBELE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Registro indevido de 

crédito fiscal de ICMS, referente a documentos fiscais falsos ou 

inidôneos., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

234/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/04/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$16.623,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298189 Nr: 12499-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON R. DE ARRUDA ME, EDSON RIBEIRO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON R. DE ARRUDA ME, CNPJ: 

04976678000165, Inscrição Estadual: 13.209.176.3 e atualmente em local 

incerto e não sabido EDSON RIBEIRO DE ARRUDA, Cpf: 83055908104, Rg: 

1010105-5, Filiação: Silvana Ribeiro da Silva e Wilson Santana de Arruda, 

data de nascimento: 02/07/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), vendedor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/06/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de EDSON R. DE ARRUDA 

ME e EDSON RIBEIRO DE ARRUDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Deixou de recolher e/ou recolheu a menor ICMS 

normal declarados em GIA - Eletronica, bem como constatados pelo 

sistema conta-corrente fiscal/Sefaz, conforme relatório anexo ao aviso de 

cobrança nº 3102/2006., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1479/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/05/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.226,37

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33025 Nr: 642-45.2017.811.0082

 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: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VÁRZEA DO 

JUBA ENERGÉTICA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NETTO MAIA - 

OAB:22640, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - 

OAB:23.070/PE, PEDRO PONTUAL MARLETTI - OAB:21.281/PE

 Vistos em correição.

Intimados para se manifestarem sobre a intenção de produzirem provas, 

os requerentes pediram a realização de prova pericial (fl. 316).

Sendo assim, defiro a produção de prova pericial solicitada pelos 

requerentes. Nomeio como perito o Sr. Carlos Eduardo Bruno da Silva, 

Engenheiro Florestal, que deverá ser intimado (a) na Av. Mário Palma, 22, 

Q. 01, Cs. 11 – CEP: 78.048-145, Cuiabá-MT, telefones: (65) 3624-7235, 

9971-2670, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

Intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, o 

currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 

2º, do CPC.

Após, intimem-se os requerentes para manifestarem sobre a proposta dos 

honorários no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, §3º).

Em seguida, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33025 Nr: 642-45.2017.811.0082

 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: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VÁRZEA DO 

JUBA ENERGÉTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NETTO MAIA - 

OAB:22640, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - 

OAB:23.070/PE, PEDRO PONTUAL MARLETTI - OAB:21.281/PE

 Vistos..Assim, os requerentes buscaram a tutela jurisdicional através da 

presente medida, contudo sem apresentar, neste primeiro momento, 

documentos capazes de alterar a situação fática e jurídica que justificam o 

ato impugnado, devendo, portanto, ser aguardada a instrução processual 

para melhor apreciação do caso.Pelo exposto, INDEFIRO a tutela provisória 

de urgência.Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal, em conformidade com os 

artigos 183, 238 e 335, do CPC/2015.Deixo de designar audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos 

indisponíveis, que não admitem autocomposição (artigo 334, §4º, II, 

CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40230 Nr: 1646-83.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GR TRANSPORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 

SEMA/MT - Superintência de G. Florestal, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GR TRANSPORTES, 

qualificada nos autos, contra ato tido coator da SUPERINTENDENTE DE 

INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS e do CHEFE DA 

COORDENADORIA DE SERVIÇOS, AMBOS DA SEMA/MT, objetivando a 

concessão da medida liminar para determinar “(...) a imediata suspensão 

de ato ilegal DE OMISSÃO que os impetrados estão a propor (...), visando 

assegurar o tráfego dos caminhões até a emissão definitiva da Licença de 

Operação requerida”.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/22.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação da 

autoridade coatora (fl. 37).

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente 

litisconsorcial às fls. 43/48, alegando preliminarmente a perda 

superveniente de utilidade do provimento jurisdicional pretendido, uma vez 

o requerimento administrativo para renovação da Licença de Operação foi 

indeferido pelo órgão ambiental, requerendo assim a extinção do 

mandamus sem resolução do mérito. Juntou documentos às fls. 49/55.

É o relatório. DECIDO.

DETERMINO a intimação da impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a alegada perda superveniente do objeto da presente 

ação mandamental, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 2152-59.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA BONETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:17.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação ordinária proposta por PATRÍCIA BONETO DA SILVA, 

qualificada nos autos, em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE – SEMA/MT.

Todavia, verifica-se que a requerida não possui personalidade jurídica 

para figurar em um dos polos da relação jurídica processual.

 Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que a requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 143988 Nr: 524-25.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. CARLOS ODORICO 

DORILÊO ROSA JUNIOR - OAB-MT 13.822 - OAB:OAB-MT 13.822, 

KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25.277/O

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR a Dra. KELBILA MAYARA 

BORGES DOS SANTOS, OAB/MT 25270/0, defensor do acusado, que foi 

designado o dia 24 de agosto de 2018 às 13h30min, para o julgamento do 

réu pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 413107 Nr: 17986-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 
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OAB:17056/0

 Vistos, etc.

Intime-se o patrono do recuperando para que manifeste acerca do cálculo 

de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 444914 Nr: 21756-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Desta feita, tendo em vista que o recuperando atingiu o requisito objetivo 

para progressão de regime em 07.01.2018 e por haver excessiva demora 

quanto à elaboração de exame criminológico, hei por bem DEFERIR o 

pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto de DANILO 

MARIANO DA SILVA.Com vistas a estabelecer as regras do novo regime, 

designo o dia 16/07/2018 às 14:15 horas para realização da audiência 

admonitória.Requisite-se a apresentação do recuperando.Dê-se ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Expeça-se o necessário.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 464420 Nr: 4326-98.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON COELHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464

 Vistos, etc...

A hipótese revela a substituição da pena privativa de liberdade por 01 

(uma) restritiva de direito, a qual aponta a seguinte:

 I. Pagamento de prestação pecuniária, no valor de R$ 2.500,00 em 01 

parcela, com vencimento dia 10 de julho de 2018.

Proceda-se com o cálculo da pena de multa fixada em 18 dias multa, 

intimando-se após o reeducando, por seu advogado (via DJE), para 

recolhimento no prazo de 10 dias.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 520889 Nr: 12945-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HERMES RONDON CENTURION

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, deixo de acolher o pedido deduzido pela defesa, tornando, 

outrossim, possível o retorno do recuperando HERMES RONDON 

CENTURION, que se encontra na Comarca de Tangará da Serra/MT, para a 

Comarca de Cuiabá, mediante PERMUTA.Como o referido recuperando 

está recluso em Comarca diversa, determino que cópia da presente 

decisão seja acostada aos autos de cód. 343405, para fins de remessa 

dos autos.Oficie-se à SGPEN para que verifique a viabilidade de retorno 

do penitente mediante permuta.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 417167 Nr: 22351-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguelino Arcanjo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Ante o teor da manifestação ministerial retro, à defesa para manifestação 

com a máxima urgência.

Após, conclusos para verificação do Juízo de retratação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 133147 Nr: 18264-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA SIQUEIRA OU ROBERTO 

SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Vistos, etc.

Elabore novo cálculo de liquidação de pena, procedendo-se as 

retificações do cálculo de fls. 222, nos moldes requerido pelo Ministério 

Público em sua manifestação de fls. 240.

Elaborado novo memorial de cálculo, dê-se vistas às partes.

Em seguida, volvam-me conclusos para análise do pedido de progressão 

de regime de pena.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 125648 Nr: 13397-42.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDQM, RCL, JBSDS, JEDOF, PPM, DIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Pinheiro 

- OAB:15431, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:13196, 

THIAGO LUIZ PONTAROLLI - OAB:47488/ PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ FASE 402 DO CPP

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB/MT3301

DR. VALBER MELO - OAB/MT 8927

DR. FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB/MT 23948

DR. LEO CATALÁ - OAB/MT 17525

DR. HENDEL ROLIM - OAB/MT 10858

DR. THIAGO LUIZ PONTAROLLI - OAB/PR 47488

DR. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB/MT

 DRA. BARBARA LEONOR BEZERRA - OAB/MT 18508

DRA. MARCELA SILVA ABDALLA - OAB/MT 22712

DR. ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB/MT 4813

DR. RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB/MT 15204

DR. EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB/MT 15431

DR. FABIAN FEGURI - OAB/MT 16739

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

no 402 do CPP, em conformidade com Lei 11.719/2008 de 20/06/2008, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Vist, Em plena época da internet, os doutos 

advogados, que tem acesso indiscriminado às redes sociais e ao site do 

TJMT, átrio do fórum (onde estão afixadas as publicações e intimações 

dos atos processuais), sustentam não terem sido intimados para a fase do 

artigo 402 do CPP. Pois bem. Determino a intimação em letras maiúsculas 

dos respectivos advogados para a referida fase do artigo 402 do CPP, no 

prazo mencionado no respectivo dispositivo, sucessivamente, para cada 

um. A Secretaria devera fazer carga aos causídicos de todos os volumes 

dos autos de ação penal e da copia do relatório gerado pelo departamento 

de controle de arrecadação do Egregio Tribunal de Justiça deste Estado 

(pasta rosa), providenciando uma copia deste ultimo para arquivo na 

secretaria da terceira vara. Devera ser observado que devera constar os 

nomes de todos os advogados e correspondentes substituos com reserva 
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de poderes, a fim de evitar quaisquer alegações por parte dos mesmos. 

Determino também, seja providenciada copia integral deste feito, para fins 

de imediato cumprimento do pedido ministerial constante do item 13 de fls. 

3048, com urgência, visando ressarcimento ao erário. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 378789 Nr: 20394-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO ANGELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. ALINO CESAR DE MAGALHÃES - OAB/MT 14445

DR. CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB/MT 3237-B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/08/2018, ÀS 15:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 405877 Nr: 10440-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HUENDER MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. WESLEY ROBERT AMORIM - OAB/MT 6610

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

09/08/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 327989 Nr: 7893-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO ALVES ROSA, MARIA HELENA 

ROJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA CRISTINA MICHELON 

- OAB:, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

denúncia e ABSOLVO os denunciados AROLDO ALVES ROSA e MARIA 

HELENA ROJAS, devidamente qualificados nos autos em exame, nos 

termos do artigo 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal.4. 

Deliberações:Verifica-se que não há objetos apreendido nos autos, 

conforme certidões de fls. 80/81.Em relação aos documentos pessoais 

apreendidos e juntados aos autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: 

em seu Capítulo VII, Seção 20 – Depósito e Guarda de Objetos 

Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo 

destinatário os documentos pessoais apreendidos que não forem objetos 

do delito. Havendo algum encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá 

restituí-lo às partes, mediante certidão, independente de 

requerimento”.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 13 

de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 412921 Nr: 17807-02.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 Intimo a advogada de Defesa para apresentar as Razões de Apelação, 

tendo em vista que o réu manifestou interesse em apelar, às fls.286, da 

sentença condenatória que lhe foi imposta.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 459201 Nr: 36630-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO DA SILVA, DOUGLAS MARCEL BARBOSA, KELVEN 

SILVA DE OLIVEIRA ARRUDA, BRUNO SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adrielly crizolle da silva - 

OAB:20932/0, DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:9.475/MT, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10.737, RONALDO MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para 

CONDENAR os réus JOÃO BATISTA COSTA SANCHES, JOÃO BATISTA 

RIBEIRO DA SILVA, BRUNO SANTOS BARBOSA, KELVEN SILVA DE 

OLIVEIRA ARRUDA e DOUGLAS MARCEL BARBOSA, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, incisos I 

e II, do Código Penal (duas vezes – duas vítimas). Outrossim, 

ABSOLVO-OS das penas previstas no art. 288, § único, do Código Penal 

(associação criminosa) haja vista não haverem provas da existência do 

fato, o que faço fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo 

Penal.DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBOEm razão disso, passo a 

dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto 

pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.(...)Finalmente:DEIXO DE 

CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV do Código de Processo 

Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos 

danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a 

sustentá-los, primando assim, pelo devido processo legal.(...)Dê-se baixa 

e ARQUIVE-SE o presente processo.h)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do conteúdo desta 

sentença.Às providências. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.SILVANA 

FERRER ARRUDA- Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510401 Nr: 3110-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 261 de 476



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON DE MELO MENDES, JOSÉ CARLOS 

GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, 

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Código n. 510401Vistos etc.(...)Dessa forma, INDEFIRO OS PEDIDOS DE 

RELAXAMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS dos réus EVERSON DE 

MELO MENDES e JOSÉ CARLOS GOMES JUNIOR, nos moldes já 

delineados, deixando de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas 

da prisão e previstas na Lei nº 12.403/2011 porque, ao que parece, 

incabíveis ao caso, pelo menos por ora, devendo o réus permanecerem 

recolhidos até ulteriores deliberações.No mais, cumpra-se o Sr. Gestor o 

necessário visando a realização da audiência designada para o dia 

31.07.2018, atentando-se, para tanto, ao termo de audiência de fls. 

235/236.Intime-se. Ciência ao MP. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de 

Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 461843 Nr: 1690-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CANDIDO ORMOND, BRUNNO FERREIRA 

MENDES, LEONARDO MARTINS LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT

 Processo Crime nº. 1690-62.2017.811.0042 – Cód. 461843

Vistos, etc.

Considerando que na data anteriormente designada fora decretado ponto 

facultativo devido aos jogos do Brasil na Copa do Mundo, redesigno o 

30/07/2018 às 16h00min para audiência de instrução e julgamento.

Saem os presentes intimados.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 529647 Nr: 21445-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON WILSON FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº. 21445-38.2018.811.0042 – Cód. 529647

Vistos, etc...

Designo audiência para o dia 14/08/2018 às 15h10min para a realização 

do ato.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar frustração do ato, 

oficie-se àquela Comarca para proceder a intimação via DJE, consignando 

que a ausência injustificada importará na aplicação da multa prevista no 

art. 265 do Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública 

para o ato, a qual deverá também ser cientificada.

Expeça-se o necessário.

Comunique-se o juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 529226 Nr: 21060-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETH PATROCINIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celimar Sebastião de Sousa 

Alves - OAB:90.948 OAB/MG

 Carta Precatória nº. 21060-90.2018.811.0042 – Cód. 529226

Vistos, etc...

Designo audiência para o dia 14/08/2018 às 15h00min para a realização 

do ato.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar frustração do ato, 

oficie-se àquela Comarca para proceder a intimação via DJE, consignando 

que a ausência injustificada importará na aplicação da multa prevista no 

art. 265 do Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública 

para o ato, a qual deverá também ser cientificada.

Expeça-se o necessário.

Comunique-se o juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 331529 Nr: 11957-69.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA TAPAJOS DE MOURA, HERICK 

HOGERS DE MORÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14127/MT, KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - 

OAB:2218/RO

 Diante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da pretensão 

punitiva do Estado com relação a ANA FLÁVIA TAPAJÓS DE MOURA, ante 

a incidência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV 

c/c arts. 109, inciso V e 110, § 1°, todos do Código Penal.Tendo em vista o 

teor da presente sentença, resta prejudicado o recurso interposto de 

próprio punho pela acusada.Procedam-se as devidas baixas e anotações 

em relação à acusada.Quanto ao recurso interposto de próprio punho pelo 

réu HERICK, o RECEBO, em seus efeitos legais e jurídicos, por ser 

tempestivo (certidão de fl. 259).Considerando que as razões e 

contrarrazões recursais já foram aportadas aos autos, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.Procedam-se as anotações necessárias.Às 

providências. Expeça-se o necessário.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

 Vistos etc.

Em tempo, considerando que a acusada MARIA IVA foi absolvida, 

REVOGO sua prisão domiciliar.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor da ré.

No mais, cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos autos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.
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10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 487488 Nr: 27039-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LUCAS DI PIETRO 

MAIDANA - OAB:23541, OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A

 Intimação para a defesa da audiência de suspensão condicional do 

processo designada para o dia 01/08/2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 505047 Nr: 44059-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDSON PENEDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, Kátia Cristinna Rodrigues - OAB:13451

 Autos n. 44059-71.2017.811.0042.

I. Considerando que não houve tempo hábil para o cartório cumprir o ato 

redesigno a audiência de instrução para o dia 06.08.2018, primeira data 

livre na pauta, às 14 horas e 50 minutos.

II. Informe o juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 497340 Nr: 36476-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 Tendo em vista a ausência das testemunhas TEN CEL PM Fábio de Souza 

Andrade e Ewerton Do Carmo Pereira Dos Santos, DESIGNO sessão 

visando as suas inquirições para o dia 3.9.2018 às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474291 Nr: 14190-63.2017.811.0042

 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): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, PETERSON 

BORSATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de Tangará da 

Serra-MT, em 13/07/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183501891, com a finalidade de inquirição das testemunhas 

arroladas pela Acusação, Srs. Adil Santana, Renato Santana, Katia Karine 

de Jesus Santana e Jonatha Maycon de Oliveira Pena, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de CAMPO 

VERDE-MT, em 13.7.2018, via malote digital códigos de ratreabilidade 

81120183501956 e 81120183501957, com a finalidade de inquirição das 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público, MARCOS ROBERTO 

MONTEIRO, MÁRCIA FIN RAMOS, DIVINO RODRIGUES DE SOUZA e 

ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER, bem como para, querendo, acompanhar 

o trâmite da missiva naquele juízo.

 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

 "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) 

acusado(a,s), uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do 

Código de Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do 

artigo 78 do mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o 

CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.III. Proceda-se ao necessário para 

CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo o caso, requisite-se o(a,s) 

acusado(a,s) na forma da lei para que compareça(m) pessoalmente na 

Secretaria desta Vara Militar a fim de ser(em) citado(a,s). No momento da 

citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser(em) assistido(a,s) pela Defensoria Pública, 

devendo a Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de 

citação, sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o(a,s) 

acusado(a,s) não tenciona(m) contratar defensor.Não indicado o defensor 

constituído na ocasião da citação, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para patrocinar a defesa do(a,s) acusado(a,s).IV. INDEFIRO o pleito 

solicitado pelo Ministério Público no item I da cota que acompanha a 

denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do próprio Parquet 

fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao compulsar o 

caderno investigativo não se infere existente ofício solicitando as 

informações requisitadas.V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial 

(4ª Edição).VI. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 

(Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 

2.8.2016 e publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) 

acusado(a,s) se dará ao final da instrução processual.VII. DESIGNO 

sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

para o dia 11.09.2018, às 16h.VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da 

intimação desta até 48 horas após a sessão de instrução, opor as 

exceções a que se refere o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, 

igualmente, poderá opor exceções na forma do art. 408 do CPPM (...)".

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 415182 Nr: 20229-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Código: 415182

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 229, designo o dia 14 de 

Agosto de 2018, às 16h, para a oitiva da testemunha Rosalina Marciana da 

Silva, devendo ser intimado no endereço mencionado.

Quanto às testemunhas Eliani Alves Sampaio e Rosande Aparecida dos 

Santos, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido de 

condução coercitiva, em face da insistência de suas oitivas.

Por fim, homologo a desistência da testemunha Marly Silva de Oliveira, 

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.

 Na oportunidade, será o réu interrogado, devendo intimá-lo para tanto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 426970 Nr: 2251-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695/MT

 Código: 426970

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fls.163/164) não contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 17 de Setembro de 2018, às 14 horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 458369 Nr: 35724-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDOLF LEVENTI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Código: 458369

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fls.86/89) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Ademais, foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, são inadequadas neste momento processual e serão apreciadas 

oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da 

primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 17 de Setembro de 2018, às 15h30, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 3604 Nr: 535-88.1998.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEM NOME CADASTRADO - 

OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71.241/SP

 Autos Código 3604

 Vistos,

Considerando que o acusado foi devidamente citado conforme certidão de 

fl. 376, intime-se o seu procurador já constituído para apresentar a 

resposta à acusação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 20 de junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 424442 Nr: 30199-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Código: 424442

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 135, designo o dia 07 de 

Agosto de 2018, às 15h, para a oitiva da testemunha Danilo Balesteiro dos 

Santos, devendo ser intimado no endereço mencionado.

Quanto às testemunhas Raquel Silva de Figueiredo, Miguelina Virginia 

Neves e Valdirene Pinho dos Santos, em consonância com o parecer 

ministerial, defiro o pedido de condução coercitiva, em face da insistência 

de suas oitivas.

 Na oportunidade, será o réu interrogado, devendo intimá-lo para tanto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 385505 Nr: 27569-76.2014.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE APARECIDA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Código: 385505

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusada (fl. 

230) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 08 de Agosto de 2018, às 15h30, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de Junho de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 376838 Nr: 18263-83.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIR FERREIRA DE MAGALHAES, ESTER 

GONÇALO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 Código: 376838

Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais do acusado 

Juvenir Ferreira de Magalhães e Ester Gonçalo dos Santos, (fl.211) não 

contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, referentes à ação, razão por que 

desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 25 de Setembro de 2018, às 14h30, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 412700 Nr: 17532-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA ROMANINI, JEONE 

TORRENTE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15391/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Código: 412700

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 244, designo o dia 19 de 

Setembro de 2018, às 16h, para a oitiva das testemunhas Carolina Vitória 

dos Santos Santiago e Gabrielly Monique Paes Botelho , devendo ser 

intimadas nos endereços mencionados.

Por fim, homologo a desistência da testemunha Talmes Henrique Rosseti, 

manifestada pelo Ministério Público, uma vez que não foi possível localizar 

seu endereço, como também da testemunha Ivaldo Aparecido de Faria, por 

conta de seu falecimento, conforme consta na certidão de fl.218.

 Na oportunidade, serão os réus interrogados, devendo intimá-los para 

tanto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 504791 Nr: 43788-62.2017.811.0042

 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): FABYOLA SANTOS XIMENES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/O, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ e da determinação de folhas 163, intimo 

os advogados da acusada para, em três dias apresentarem seus 

memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 469694 Nr: 9611-72.2017.811.0042

 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): LUCAS FERREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MATOS 

FIGUEIREDO DA COSTA - OAB:, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/MT, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - UNIC - 

OAB:9625-0, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Intimação a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

os memoriais finais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 163522 Nr: 20971-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYVID PACHECO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 Posto isso, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu DAYVID PACHECO QUEIROZ como incurso nas 

sanções penais previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 29 e 

art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II c/c art. 29 (por quatro vezes) e 
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art. 158, § 1º, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do referido 

Diploma, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri.Atento ao disposto na primeira parte do § 3º do art. 413 do Código de 

Processo Penal, entendo necessária a custódia cautelar do acusado, eis 

que ainda se encontram presentes os fundamentos da prisão 

preventiva[...] Posto isso, mantendo a prisão preventiva decretada, rejeito 

o pedido de sua revogação formulado em sede preliminar nas derradeiras 

alegações de fls. 1087/1145.Preclusa a presente decisão, encaminhe-se 

os autos ao Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca (Primeira Vara 

Criminal), nos termos do art. 421 do Código de Processo 

Penal.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 43629 Nr: 19790-46.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEZINO DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB/MT 4.903 - OAB:, JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 INTIMAR O ADVOGADO JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB/MT 4.903 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 02/10/2018 ÀS 13H00MIN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 153576 Nr: 1008-54.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERKER SCHMIDT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794-O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, CARLOS 

AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB/MT 19.794, para que 

apresente as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 324395 Nr: 3782-86.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 90

Intimando:Réu(s): Agostinho Rodrigues dos Santos, Rg: 2658458-1 SSP 

MT Filiação: Martino Vicente dos Santos e Agostinha Rodrigues da Silva, 

data de nascimento: 28/08/1964, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 402 Nº 30 Qd. 404, Bairro: Tijucal 

Setor iv, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO RÉU para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 158/163.

Resumo da inicial:Do denunciado AGOSTINHO RODRIGUES DOS SANTOS, 

nas penas do art. 217-A (várias vezes) c/c art. 69, ambos do Código 

Penal c/c Lei nº 8.072/90.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO 

o acusado AGOSTINHO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

nas penas dos artigos 217-A, c.c 71, ambos do Código Penal. Resultando 

numa PENA FINAL de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a 

qual TORNO DEFINITIVA, por considerá-la necessária à reprovação e 

prevenção do crime.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 434996 Nr: 11180-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOELI 

MARIANE CASTELLI OAB/MT 16.746, para que manifeste sobre o 

endereço da testemunha de defesa LUCIENE DE ARRUDA RODRIGUES, 

que, conforme certidão de fl. 281, não foi localizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 348231 Nr: 9072-48.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3.932

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, EDUARDO 

METELLO OAB/MT 3.932, para que manifeste sobre o endereço da 

testemunha de defesa WILLIAN ROBERTO que, conforme certidão de fl. 

281, não foi localizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 529478 Nr: 21278-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO SALLES - 

OAB:4194-B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, LAÉRCIO 

SALLES OAB/MT 4.194-B, para que tome ciência da audiência designada 

para o dia 21 de agosto de 2018 às 14h20min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 43629 Nr: 19790-46.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEZINO DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB/MT 4.903 - OAB:, JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

JOTABAIRU FRANCISCO NUNES OAB/MT 4.903, para que tome ciência da 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Goiânia- MT, com a finalidade 

de inquirição de testemunha.

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.: 311804 Nr: 10097-67.2011.811.0042

 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): YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE, 

HILTON PAES DE BARROS, WILLIAM I WEI TSUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111, CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO - 

OAB:98.071 OAB/SP, CRISTIANE REGINA VOLTARELLI - OAB:152.192 

OAB/SP, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI 

PEDROSA - OAB:5022/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FELIPE M. ALMEIDA - OAB:211.082 SP, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GEÓRGIA GOBATTI - OAB:283.897 

OAB/SP, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, João 

Marcos Faiad - OAB:8.500, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JORGE MIGUEL NADER NETO - OAB:158.842 OAB/SP, 

LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - OAB:127.203 OAB/SP, MARCELLO 

UVHÔA DA VEIGA JUNIOR - OAB:11.891 OAB/SP, MURILO MATEUS 

MORAES LOPES - OAB:12636/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA 

SILVA - OAB:18229/MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363, RODRIGO SAAB ROMANO - OAB:188.590E OAB/SP, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Ação Penal n.º 10097-67.2011.811.0042 – Cód. 311804

Réu: Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, Hilton Paes de Barros e Willian I Wei 

Tsui.

 Vistos, em correição.

 Às fls. 2582/2589, por meio da decisão datada de 24/08/2015 foram 

analisadas as respostas à acusação, apresentadas pelos acusados Hilton 

Paes de Barros e Willian I Wei Tsui. Na oportunidade, o juízo postergou a 

designação de audiência de instrução em julgamento para depois que o 

acusado Yuri Vieira Bastos apresentasse a sua defesa, a qual foi 

protocolada no 21/09/2015 (fls. 2597/2667).

Às fls. 2785/2788, proferiu-se sentença de extinção de punibilidade, em 

face da ocorrência da prescrição punitiva antecipada, em relação ao crime 

tipificado no art. 89, da Lei 8.666/93 imputado aos acusados.

Na sentença supramencionada, determinou-se a intimação do Ministério 

Público para que comprovasse a origem lícita das imagens acostadas na 

denúncia (fls. 34/34), cujo DVD se encontra juntado a fls. 225.

Às fls. 2789/2790, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido da 

Defesa de Yuri Vieira, fundamentando que as imagens acostadas na 

denúncia, cujo DVD se encontra nos autos, foram retiradas de telejornal 

de grande repercussão (MTTV), de forma que são públicas e não 

merecem a pecha de ilícita.

Às fls. 2793/2794, o Ministério Público, com fundamento no art. 231 do 

Código de Processo Penal, juntou aos autos reportagem que noticia a 

decisão do juízo da ação cível relativa aos acusados.

Às fls. 2795/2799, a Defesa de Willian I Wei Tsui requereu a 

reconsideração da sentença que decretou a extinção de punibilidade pela 

prescrição do delito do art. 89 da Lei de Licitação, sob o fundamento de 

que a extinção deve se dar acerca da conduta imputada ao acusado, isto 

é, de forma ampla e total, visto que ele não praticou o delito descrito no art. 

312 do código Penal, fazendo jus à extinção de punibilidade para não mais 

responder pela presente ação penal.

A fls. 2800, o representante do Ministério Público pugnou, em 28/06/2017, 

pelo saneamento do feito a fim de que retome o curso normal, porquanto 

as questões trazidas no pleito da Defesa de Willian restaram sobejamente 

expostas na resposta à acusação por ele apresentada, tratando-se de 

mera reiteração procrastinatória.

 É o relatório do necessário. Decido.

 1. Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor 

dos acusados Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge, Hilton Paes de Barros e 

Willian I Wei Tsui, imputando-lhes as condutas descritas nos artigos art.89, 

da Lei n. 8.666/93 e art. 312 (55x) c/c o art. 69, ambos do CP. Contudo, em 

face da sentença de extinção de punibilidade de fls.2785/2788, restou 

somente a apuração dos fatos em relação ao delito previsto no art. 312 do 

Código Penal.

 Extrai-se dos autos que, os acusados Yuri Alexey Vieira e Hilton Paes de 

Barros foram devidamente citados, como se vê das certidões acostadas 

as fls. 2596 e 1281. Quanto ao acusado Willian I Wei Tsui, nota-se que a 

sua citação não exitosa, pois se encontrava em “viagem”, como 

demonstra a certidão de fls. 2579. Em sequência a Defesa peticionou nos 

autos noticiando que o acusado estava ciente da presente demanda (fs. 

2592).

 Dispõem os art. 351 e 353, do Código de Processo Penal que a citação 

inicial dar-se-á por mandado, quando o acusado se encontrar no território 

da jurisdição do juiz que a ordenou, ou mediante carta precatória, quando 

estiver fora do território, podendo, ainda, ser realizada mediante edital, nos 

termos do art. 361 do mesmo diploma legal.

 A citação é um dos mais importantes atos de comunicação processual, 

porquanto dá ciência ao acusado do recebimento de uma denúncia ou 

queixa em face de sua pessoa, uma vez que a instrução deve ser 

conduzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

 Tamanha a sua importância que o próprio ordenamento processual 

estabelece que sua falta configura nulidade absoluta, inteligência do art. 

564, inciso III, alínea “e”. Logo, se a citação não existiu ou, tendo existido, 

estava eivada de nulidade, o processo estará nulo ab initio.

 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a citação é 

pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade 

não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado, ou 

ainda pelo fato do casuístico ter apresentado resposta acusação, essas 

hipóteses não suprem a falta da citação. Vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO 

CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR 

MEIO DE EDITAL. PROCESSO QUE SE DESENVOLVEU ENTRE O 

ADVOGADO CONTRATADO NA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, O 

JUIZ E O PROMOTOR. NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO A NENHUM 

DOS ATOS DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA 

CIÊNCIA DA DENÚNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE, DE OFÍCIO, PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À AUTODEFESA. 

RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. 1. Não 

ocorre a violação do art. 619 do CPP quando o acórdão, apesar de 

contrário à pretensão da parte, se manifesta expressamente sobre a 

matéria controvertida. 2. Em matéria de nulidade, aplica-se o princípio pas 

de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha 

gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que, em alguns 

casos, pode ser evidente, por raciocínio lógico do julgador. 3. Deve ser 

mantido o acórdão estadual que, de ofício, reconheceu a irregular 

constituição do processo, desenvolvido sem a presença do réu, pois a 

citação pessoal foi frustrada e, determinada sua realização por meio de 

edital, a diligência também deixou de ser cumprida. 4. A citação é 

pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade 

não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado 

particular quando foi preso em flagrante. O fato de o Juiz ter determinado 

a juntada, nos autos da ação penal, de cópia da procuração outorgada ao 

advogado no processo apenso, relacionado ao pedido de liberdade 

provisória, bem como que o causídico apresentasse resposta à acusação, 

não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento 

espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da 

denúncia e nem que renunciou à autodefesa. 5. O prejuízo para a ampla 

defesa foi registrado no acórdão estadual, não havendo falar em violação 

do art. 563 do CPP. A ampla defesa desdobra-se na defesa técnica e na 

autodefesa, esta última suprimida do réu, pois não lhe foram 

oportunizadas diversas possibilidades, tais como a presença em juízo, o 

conhecimento dos argumentos e conclusões da parte contrária, a 

exteriorização de sua própria argumentação em interrogatório etc. 6. 

Recurso especial não provido. (Superior Tribunal de Justiça, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, RESP 1580435/GO, Data 17/03/2016).

 Desta forma, visando evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE a 

Defesa do acusado Willian I Wei Tsui para apresentar, no prazo de 05 

(cinco) dias, endereço atualizado do acusado a fim de que seja procedida 

a sua citação pessoal.

 1.1 - Passado o prazo, com ou sem manifestação da Defesa, 

PROCEDA-SE nova tentativa de citação do acusado Willian I Wei Tsui no 

endereço constante dos autos.

 2. Quanto ao pedido de substituição de testemunhas formulado pelo 

acusado WILLIAN I WEI TSUI, às fls. 2593/2594, por inexistir prejuízo ao 

trâmite processual, DEFIRO o pleito.

 3. INDEFIRO o pedido formulado pelo acusado Willian I Wei Tsui, às fls. 

2795/2799, pois o pleito de extinção de punibilidade pela ocorrência da 

prescrição, já foi analisado por este juízo, sendo proferida sentença de 

extinção de punibilidade em relação a um dos delitos imputados aos 

acusados, como se vê às fls. 2785/2788.

 Consigno que novo pleito, com o mesmo objetivo, caracteriza mera 

reiteração procrastinatória.

 4. Em análise à resposta a acusação apresentada por Yuri Vieira Bastos 

(fls. 2597/2667), observa-se que, em sede preliminar, o acusado requereu 
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a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, bem como, o 

reconhecimento da prescrição em perspectiva. No mérito, requereu a 

absolvição sumária, reservando-se no direito de fazer sua defesa, por 

ocasião das alegações finais.

 Requereu o desentranhamento das imagens contidas no DVD e 

reproduzidas na denúncia, sob o fundamento de que foram obtidas de 

forma ilegal. Alternativamente, caso a mídia não seja retirada dos autos, 

que seja procedida perícia, com o propósito de demonstrar a data em que 

foi realizada e se contou com ordem judicial para realização de tal meio de 

prova.

 Ao final arrolou testemunhas a serem inquiridas na audiência de instrução 

e julgamento.

 Pois bem, analisando as preliminares suscitas pelo acusado, tenho que 

não prosperam.

 O pleito de extinção da punibilidade, em virtude da ocorrência prescrição, 

já foi analisado pelo juízo que reconheceu a prescrição em relação à 

imputação delitiva do art. 89, da Lei n. 8.666/93, conforme aponta a 

sentença de extinção de punibilidade de fls. 2785/2788.

 Quanto à ausência de justa causa, de fato, 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 de figura típica, 

em tese, imputada ao réu que está devidamente identificado e qualificado, 

além de conter a descrição da conduta imputada.

 Além disso, o oferecimento da denúncia foi embasado em Inquérito Policial 

que concluiu por haver provas da materialidade e indícios de autoria, 

razão pela qual entendeu-se haver suporte probatório mínimo para o 

exercício da ação penal.

 Desta forma, sem mais delongas, rejeito as preliminares suscitadas.

 No mérito, a absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, 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, o que não 

ocorre no caso em exame.

 Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e 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 apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

 No que tange ao pleito de desentranhamento das imagens reproduzidas 

na denúncia, sob o fundamento de que foram obtidas de forma ilegal. O 

membro do Parquet fundamentou que as imagens são públicas, porquanto 

foram extraídas de telejornal local MTTV 1ª Edição, do dia 09/10/2010, não 

merecendo o título de prova ilícita.

 Assim sendo, tenho que assiste razão ao Ministério Público, pois a 

reportagem investigativa apresentada no telejornal foram capturadas pelo 

circuito interno de TV, instalado no escritório do correu Hilton Paes de 

Barros, e serviu para estampar o ocorrido de forma dinâmica, 

enriquecendo a demonstração dos pormenores e de como os fatos se 

desenrolaram.

 Além do mais, extrai-se dos autos que o próprio acusado, em entrevista 

ao site Rdnews, no dia 30/09/2010, confirmou que era ele nas imagens 

apresentadas pela emissora de TV e que foi captada pelo circuito interno 

do escritório.

 Como bem mencionou o Ministério Público, a denúncia foi acompanhada 

de outras evidências fortes, como notas fiscais e uma gama de 

documentos, os quais comprovam a materialidade e apontam fortes 

indícios de autoria tudo a embasar o recebimento da denúncia e autorizar 

a instrução processual.

 Consigno, por ser importante, que a matéria jornalista veiculada 

descortinou os fatos criminosos dando início às investigações, não 

havendo que serem retiradas dos autos, sob o fundamento de que se 

trata de prova ilícita, porquanto o juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo as 

imagens serem utilizadas em conjunto com outras provas produzidas sob 

o crivo do contraditório e da ampla defesa.

 Pelas razões expostas, CONFIRMO o recebimento da denúncia em 

relação ao acusado Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge e INDEFIRO o pedido 

de desentranhamento e a perícia nas imagens juntadas na denúncia, 

porquanto se tratam de imagens públicas, retiradas de Telejornal, as quais 

foram reconhecidas pelo próprio acusado Yuri como verdadeiras e 

utilizadas para dar maior clareza à denúncia oferecida.

 4.1. Em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP e considerando o 

número de testemunhas arroladas, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, às 14H, com o objetivo 

de oitivar as testemunhas da acusação, abaixo indicadas:

1. Jair Ribeiro Pereira (Várzea Grande)

2. Luiz Augusto Moreira da Silva (Cuiabá)

3. Edson Vitor Aleixes de Mello (Cuiabá)

4. Hélio Vieira de Souza (Cuiabá)

 4.2 Em continuidade ao ato, DESIGNO O DIA 20 de agosto de 2018, ÀS 

14H, para oitivar as testemunhas arroladas pela Defesa do acusado Yuri 

Alexey, as quais indico abaixo, bem como, para realizar o interrogatório 

dos réus.

Testemunhas de Defesa:

1. Ciro Pinheiro (Cuiabá)

2. Ynes Jesus de Magalhães (Cuiabá)

3. Luis Antônio Pagot (Cuiabá)

4. Valdir Teiss (Cuiabá)

5. Nadia Escudeiro (Cuiabá)

6. Glauber Neves (Cuiabá)

Interrogatórios:

1. Yuri Alexey Vieira Bastos Jorge

2. Hilton Paes de Barros

 3. Willian I Wei Tsui

 5. Considerando que as demais testemunhas arroladas pelas Defesas 

dos acusados Yuri e Willian residem em outra Comarca, Expeçam-se Carta 

Precatória para oitiva das testemunhas abaixo indicadas:

Testemunhas indicadas pelo acusado Yuri:

1. Geraldo Aparecido de vitto Junior (Rondonópolis)

2. Nereu Pazini (Balneário Camboriú/SC)

Testemunhas indicadas pelo acusado Willian:

1. Silvio Fischer (São Paulo)

2. Israel Vaindoim (São Paulo)

 3. Maximilian Alexandre Carraresi Schnitzlein (São Paulo)

 6. Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

 7. Intimem-se, ainda, os acusados, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 20 de junho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 311804 Nr: 10097-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE, 

HILTON PAES DE BARROS, WILLIAM I WEI TSUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111, CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO - 

OAB:98.071 OAB/SP, CRISTIANE REGINA VOLTARELLI - OAB:152.192 

OAB/SP, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI 

PEDROSA - OAB:5022/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FELIPE M. ALMEIDA - OAB:211.082 SP, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GEÓRGIA GOBATTI - OAB:283.897 

OAB/SP, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, João 

Marcos Faiad - OAB:8.500, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JORGE MIGUEL NADER NETO - OAB:158.842 OAB/SP, 

LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - OAB:127.203 OAB/SP, MARCELLO 

UVHÔA DA VEIGA JUNIOR - OAB:11.891 OAB/SP, MURILO MATEUS 

MORAES LOPES - OAB:12636/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA 

SILVA - OAB:18229/MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 
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OAB:11363, RODRIGO SAAB ROMANO - OAB:188.590E OAB/SP, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 

13 de agosto de 2018, às 14:00 horas, com a finalidade de inquirir as 

testemunhas da acusação; 20 de agosto de 2018, às 14:00 horas, com a 

finalidade de inquirir as testemunhas de defesa do acusado Yuri, bem 

como para interrogar os acusados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 311804 Nr: 10097-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE, 

HILTON PAES DE BARROS, WILLIAM I WEI TSUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111, CELSO AUGUSTO COCCARO FILHO - 

OAB:98.071 OAB/SP, CRISTIANE REGINA VOLTARELLI - OAB:152.192 

OAB/SP, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI 

PEDROSA - OAB:5022/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FELIPE M. ALMEIDA - OAB:211.082 SP, FRANCISCO 

ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GEÓRGIA GOBATTI - OAB:283.897 

OAB/SP, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, João 

Marcos Faiad - OAB:8.500, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JORGE MIGUEL NADER NETO - OAB:158.842 OAB/SP, 

LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO - OAB:127.203 OAB/SP, MARCELLO 

UVHÔA DA VEIGA JUNIOR - OAB:11.891 OAB/SP, MURILO MATEUS 

MORAES LOPES - OAB:12636/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA 

SILVA - OAB:18229/MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363, RODRIGO SAAB ROMANO - OAB:188.590E OAB/SP, TÂNIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Willian I Wei Tsui, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, endereço 

atualizado do acusado a fim de que seja procedida sua citação pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 452838 Nr: 29996-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NIXOM MEIRA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DIAS MAGALHÃES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, RONILDO PEREIRA 

DE MEDEIROS JUNIOR - OAB:18514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692, RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - 

OAB:18514/O

 AUTOS N°. 29996-75.2016.811.0042

ID 452838

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de requerimento de restituição de coisa apreendida, formulado 

pelo requerente Nixon Meira dos Santos Junior.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que seja intimado o 

senhor Walter Dias Magalhães Júnior para manifestar sobre o petitório.

Desta forma, intime-se o Sr. Walter Dias Magalhães Júnior para se 

manifestar-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigue Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 349541 Nr: 10595-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUGENIO DE GODOY, GERALDO LAURO, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, NASSER OKDE, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

JURACY BRITO, JOÃO ARCANJO RIBEIRO, NILSON ROBERTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13.731, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, JULIANO FABRÍCIO DE 

SOUZA - OAB:5480/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:, Paulo 

Humberto Budoia Filho - OAB:9906, PAULO HUMBERTO BUDÓRIA - 

OAB:3339-A, Roberto Dias de Campos - OAB:2850-A, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A, ZAID ARBID - OAB:, ZAIDE ARBID - 

OAB:1822O

 Vistos, em correição. (...). A única exceção é o acusado Joel Quirino 

Pereira que, devidamente citado (fls. 1794), não apresentou resposta à 

acusação, ou constituiu formalmente advogado nos autos.Em análise, 

extrai-se que a Dra. Selma Rosane Arruda consignou (fls. 1834) que o 

acusado Joel Quirino possuía advogado constituído no feito, razão pela 

qual foi expedida intimação dirigida ao advogado Dr. Mário Ribeiro de Sá 

(fls. 1840), para apresentar resposta à acusação em nome de réu, o qual 

é patrono do acusado José Quirino Pereira, como aponta o petitório de fls. 

1782.De outro norte, apesar de inexistir nos autos qualquer indicativo de 

que o advogado Dr. Mário Ribeiro de Sá seja patrono do réu Joel nesta 

demanda, tem-se que nas ações penais em trâmite nesta unidade judiciária 

o referido patrono representa o acusado, conforme se vê nas alegações 

finais apresentadas, em 11/10/2017, na Ação Penal de Cód.144804.Desta 

forma, INTIME-SE o advogado Dr. Mário Ribeiro de Sá para que, no prazo 

de 02 (dois) dias, informe este juízo se na presente ação penal representa 

o acusado JOEL QUIRINO PEREIRA.3.1 Em sendo positiva a resposta do 

patrono, desde já, fica intimado a apresentar a resposta à acusação, no 

prazo legal, a qual deverá estar acompanhada de instrumento 

procuratório, sob pena de multa, nos termos do art. 265, do Código de 

Processo Penal. 3.2 Sendo negativa a resposta, considerando que o 

acusado foi há muito tempo citado (23/07/2015- fls. 1794), aliado à 

ausência de instrumento procuratório, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso para patrocinar a defesa do acusado 

Joel.Intime-se o Defensor Público que atua perante esta unidade judiciária 

para apresentar resposta à acusação em nome de Joel Quirino Pereira.4. 

Por fim, em sede de resposta à acusação, o réu Juracy de Brito suscitou 

prescrição retroativa antecipada. Assim, postergo a análise do parecer de 

fls. 1841, para depois da manifestação do Ministério Público quanto ao 

pleito de prescrição.Às providências.Int. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 424617 Nr: 30397-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDIR MÁRCIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joedir Márcio Dias, Cpf: 80163998191, Rg: 1103434-3 

SSP MT Filiação: Jair Pacheco Dias e Maria Margarida de Souza Pacheco, 

data de nascimento: 07/08/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), pintor, Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido

Finalidade:INTIMAR o réu acima identificado, para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento redesignada para o dia 16 de agosto de 2018, 

às 16:30 horas, na sede deste Juízo, Rua Desembargador Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, s/nº - Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Visando a realização da oitiva da 

testemunha Jaime Pego Ferreira Junior, bem como o interrogatório do 

acusado Joedir Márcio Dias, designo o dia 16 de agosto de 2018, às 

16h30min. Considerando que o oficial de justiça certificou que o acusado 

não foi localizado no endereço indicado nos autos, proceda-se a sua 

intimação por edital. Intime-se/Requisite a testemunha. Saem os presentes 

intimados.

Nome do Servidor (digitador):Luciana Cristina Pistore
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Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 447498 Nr: 24455-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n.º 24455-61.2016.811.0042 – ID. 447498

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Alex de Oliveira Barbosa Martins.

VISTOS ETC.

A defesa do acusado ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS (fls. 309), 

em resposta à acusação, aduziu que não concorda com os fatos que lhe 

foram imputados, não arguiu preliminar, arrolou as mesmas testemunhas 

elencadas pelo Ministério Público e ser reservou no direito de fazer sua 

defesa, por ocasião da instrução processual e nas alegações finais.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, 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, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e 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 apresentação de 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 o dia 

07/06/2018, às 15:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 81794 Nr: 2753-11.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, 

VALDENÊ LEANDRO DA SILVA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, 

MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA COSTA, WELLINGTON BASTOS 

BARRETO, AFFONSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA 

FRANCO-OAB/MT 4255 - OAB:4.255, ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10862, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, Giuliano R. de S. 

Lima - OAB:18749, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, 

Juliane Laudisio Felicio - OAB:OAB/MS 11.516, MÁRIO APARECIDO 

LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4652/MT, Sérgio Guimarães Dias - 

OAB:OAB/MS 11.525, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754/MT, 

ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/30 

para: CONDENAR, como em verdade condenado tenho, os acusados 

LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES E VALDENÊ LEANDRO DA SILVA, 

qualificados nos autos, nas penas do art. 1º, inciso II, V e parágrafo único 

c/c art. 11 e art. 12, inciso II, todos da Lei n. 8.137/90 c/c art. 71 do Código 

Penal; CONDENAR os acusados MARCELO ROBERTO GNUTZMANN DA 

COSTA, AFFONSO DA COSTA E WELLINGTON BASTOS BARRETO, nas 

penas do art. 1º, inciso II, V e parágrafo único c/c art. 11, todos da Lei n. 

8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal; e, ABSOLVER os acusados JAIRO 

CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS MARINO SOARES SILVA E ELIETE MARIA 

DIAS FERREIRA MODESTO, qualificados nos autos (fls. 02/04), das 

imputações da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 319078 Nr: 18927-22.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCORÉLIO DA COSTA RIBEIRO, MARCOS 

ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, HILOMAR HILLER - OAB:10768, ILDEVAN PIETRO G. L. 

PIZZA - OAB:19.679-0, IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - 

OAB:11.315-A, JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A/MT, 

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - OAB:5860-A, WESLEY ROBERT 

AMORIM - OAB:6610

 AÇÃO PENAL n°. 18927-22.2011.811.0042 - Cód: 319078

Réu: Marcorélio da Costa Ribeiro e Marcos Antônio da Silva.

 Vistos, em correição.

 Em detida análise, denota-se que os acusados Marcorélio da Costa 

Ribeiro e Marcos Antônio da Silva foram absolvidos dos delitos imputados, 

conforme se vê na sentença absolutória de fls. 365/381.

 Irresignado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs 

recurso de apelação (fls. 382), que foi desprovido, conforme demonstra o 

acórdão de fls. 441/v.

 Desta forma, dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

 Após, certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento, com 

as anotações e comunicações de praxe.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de maio de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520622 Nr: 12693-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 520622

VISTOS.

Trata-se de pedido de concessão de Medidas Protetivas, previstas na Lei 

11.340/2006, efetuado por ARIANA VIEIRA CARRARA, já qualificada nos 

autos em epígrafe, em desfavor de ARLINDO DA CRUZ PAVANI, em razão 

da prática de violência de gênero.

Às fls. 25 a requerente, representada por seu Advogado, requereu o 

arbitramento de alimentos, juntando aos autos a certidão de nascimento do 

infante. Porém, verifica-se que a requerente não juntou nenhum 

documento que demonstrasse as necessidades do alimentante e as 

possibilidades do requerido, limitando-se a qualificá-lo como empresário, 

restando, desta forma, impossibilitada a fixação dos alimentos.

 Diante disso, determino a intimação da requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

documentos comprobatórios das possibilidades do requerido (profissão, 

renda) e das necessidades do infante, a fim de comprovar o binômio 

necessidade/possibilidade, e em igual prazo, apresente procuração a fim 
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de regularizar a sua representação processual.

Determino a remessa dos autos ao setor multidisciplinar deste Juízo, para 

realização de estudo psicossocial, na residência das partes, devendo 

avaliar as necessidades do filho do casal; as possibilidades do requerido 

e as condições das partes para o exercício da guarda e do direito de 

visitas, devendo ser ouvido, inclusive, o adolescente filho das partes e o 

laudo vir aos autos no prazo de 30 (dias).

Havendo manifestação, renove-me à conclusão.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435666 Nr: 11907-04.2016.811.0042

 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: CCTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa C. Passare - 

OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:

 VISTOS

Cumpra-se a decisão de fls. 616, mantendo o processo suspenso até que 

seja proferida sentença na ação penal de n.º 10371-55.2016.811.0042 

(código: 434298) ou que se escoe o prazo o prazo disposto no §2.º do 

art. 315 do CPC.

Às providências.

 Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436563 Nr: 12875-34.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA TAGLIARI AQUINO, CAMILA 

CAMPAGNOLI TAGLIARI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

UNIJURIS - UNIC - OAB:6199MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - 

OAB:19.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 VISTOS

Cumpra-se a decisão de fls. 160, mantendo o processo suspenso até que 

seja proferida sentença na ação penal de n.º 10371-55.2016.811.0042 

(código: 434298) ou que se escoe o prazo o prazo disposto no §2.º do 

art. 315 do CPC.

Às providências.

 Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 531111 Nr: 22886-54.2018.811.0042

 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: SRMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS” proposta por SAMER ROGER MOREIRA 

DA SILVA em face de CAROLINE CASSEMIRO SILVA, devidamente 

qualificados, ofertando alimentos em favor do seu filho J.R.C.M.S, nascido 

em 18/01/2018 e pretendendo a regularização do seu direito de visitas, 

inicialmente perante a 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Capital.[...].Tendo em vista o que até então consta nos autos, bem 

como, considerando, que a criança está prestes a completar 06 (seis) 

meses de vida, prescindindo do aleitamento materno de maneira exclusiva, 

mantenho a decisão de fls. 24-v/25, no que se refere à tramitação do feito 

como segredo de justiça; à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; 

determinação da realização de estudo psicossocial, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo de 30 (trinta) dias e fixação do direito de visitas em 

finais de semanas alternados, durante 03 (três) horas no sábado e no 

domingo, inicialmente sem pernoitar.Ressalto que, em razão da informação 

de que, a despeito da concessão da liminar, o autor não conseguiu visitar 

o filho, as visitas deverão ocorrer já neste primeiro final de semana (14 e 

15 de julho de 2018), ficando a ré, desde já, advertida de que abstenha a 

dificultar ou obstaculizar as visitas, sob pena de sua conduta ensejar 

aplicação de multa e, em caso drástico, busca apreensão da criança. [...] 

Desta forma, [...], fixo a obrigação alimentícia, devida pelo autor ao seu 

filho, no equivalente a 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, hoje equivalente a R$ 1.240,20 (mil duzentos e quarenta reais e 

vinte centavos), que deverá ser descontada diretamente em sua folha de 

pagamento, na mesma data do pagamento e ser depositada na conta 

corrente da representante legal do autor, a ser informada nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias. DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 

03/08/2018 às 14h30min[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530741 Nr: 22540-06.2018.811.0042

 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: CCS, JRCMS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA nos termos do 

art. 485, V, do CPC, sobretudo porque as matérias tratadas pelo 

dispositivo legal são de ordem pública, devendo ser reconhecidas de 

ofício pelo juízo.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, devendo, no entanto, a exigibilidade de tais 

valores, ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, em razão 

dos benefícios da Justiça Gratuita que ora a defiro, em acolhimento a suas 

declarações de hipossuficiência financeira, corroboradas pela cópia da 

Carteira Trabalho e Previdência Social – CTPS, juntada às fls. 14. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.Às 

providências.Publique-se. Intimem-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 12 de julho de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 526820 Nr: 18786-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, Marcia Maria da Silva - OAB:8922A

 VISTOS.

Cumpra-se, com urgência e integralmente, a decisão de fls. 12/13, 

remetendo os autos ao Setor Psicossocial deste Juízo.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação já 

designada para o dia 03.08.2018 às 14h30.

 Às providências.

CUMPRA-SE.
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Cuiabá, 12 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 434298 Nr: 10371-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Saul Amiden - 

OAB:20927/O, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT

 VISTOS.

O advogado do acusado, devidamente constituído nos termos do art. 266 

do CPP (fls. 239), apesar de ter sido devidamente intimado para 

apresentação de memoriais finais, por meio do DJe (publicado em 

22.05.2018), tendo, inclusive, efetuado carga dos autos no mesmo dia, 

deixou de apresentar os referidos memoriais, razão pela qual, determino a 

intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constitua novo advogado.

Ressalto, desde já, que caso não haja constituição de novo advogado pelo 

acusado, ser-lhe nomeado um defensor dativo às suas expensas.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 442451 Nr: 19126-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELLY G. LEITE - 

OAB:14433, RANIELLY GONÇALINA LEITE - OAB:14433

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu OSMAR FREITAS XAVIER, brasileiro, casado, portador do RG 

1099048-8 SSP/MT e do CPF 138.234.501-15, nascido em 20/04/1954, 

natural de Iporã/GO, filho de Sebastião Elias Xavier e Doralice Freitas 

Xavier, residente e domiciliado na Rua Carrara, n.º 25, bairro Jardim Itália, 

nesta cidade, nas sanções do art. 140, §2º (injúria real) c/c art. 61, II, 

alínea “f”, ambos do Código Penal, mais a pena correspondente à 

violência, qual seja, a pena do art. 129, §9º, do Código Penal.[....].Encontro, 

então, a PENA DEFINITIVA em 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE 

DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e ainda, por entender 

necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.[...] No caso dos 

autos, o denunciado faz jus ao benefício por não se enquadrar em 

nenhuma das hipóteses proibitivas dos incisos do art. 77 do Código Penal, 

razão pela qual, defiro o pedido para suspender a pena privativa de 

liberdade, pelo período de 02 anos, nas condições a serem estabelecidas 

pelo juízo das execuções penais, em conformidade com o disposto no art. 

66, inciso III, “d”, do Código Penal. No que concerne à reparação dos 

danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), 

tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Isento o réu 

ao pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da 

lei.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), 

forme-se o PEP e remeta-se à Vara de Execução Penal, escrevendo-se o 

nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE.Cuiabá, 12 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 409497 Nr: 14175-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVA FRIOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686/MT

 Vistos etc.

Acolho parcialmente a cota ministerial retro.

Indefiro o pedido de comunicação à Ordem dos Advogados, quanto à 

ausência do patrono do réu, haja vista que há dúvida se, o mesmo, 

realmente, compareceu a este juízo e foi dispensado, tendo em vista que, 

o juiz do presente feito, se encontra afastado.

Considerando que o réu Claudio Silva Friozzo, a despeito de devidamente 

intimado para audiência, não compareceu ao presente ato, nem tampouco 

apresentou justificativa, decreto sua revelia nos termos do art. 367 do 

CPP, devendo o feito prosseguir sem a sua presença.

Intime-se o patrono do acusado para manifestação quanto às testemunhas 

não localizadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523357 Nr: 15365-58.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR FRANCISCO 

RODRIGUES - OAB:3.895

 Vistos etc.

 I. Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 27 de 

agosto de 2018, às 13h00min.

II. Expeça-se mandado de intimação para as vítimas I. A. da S. e Devanilda 

Ardanha de Oliveira para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

III. Intimem-se via DJE o patrono do acusado para que tomem ciência e 

participem do ato.

IV. Ciência ao Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531089 Nr: 22866-63.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNPS, DLSA, TNPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE TERÇARIOL MARQUES 

DOS REIS - OAB:22.813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

pedido guarda c/c alimentos com partilha de bens.

II. A autora tem por desiderato a concessão liminar de alimentos 

provisionais em seu favor e em favor ao seu filho, no importe de R$ 

954,00 para cada um.

III. Estatui o art. 1.702 do CC que, na separação judicial litigiosa, sendo um 

dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, o outro deverá prestar 

alimentos, observados os critérios estabelecidos no art. 1.694 do CC, o 

qual exige prova do binômio: necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 

1º ).

IV. Com efeito, o sucesso do pedido liminar em comento depende da 

demonstração dos seguintes requisitos:

 ? Ser o cônjuge inocente e desprovido de recursos;
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? Prova da necessidade da autora e da possibilidade do requerido.

V. Compulsando os autos verifico que o pedido em comento não se fez 

acompanhar de prova documental capaz de comprovar a presença dos 

requisitos retro elencados, impondo-se, portanto, seja realizada audiência 

de justificação prévia, conforme estatui o art. 300, § 2º, do CPC.

VI. Para audiência de justificação prévia designo o dia 07/08/2018, às 

13h00min (CPC, art. 300, § 2º).

VII. Intime-se a autora para que deposite o rol de testemunhas que serão 

ouvidas em audiência de justificação prévia, bem como para que deslinde 

se trará essas testemunhas independentemente de intimação.

VIII. Intime-se o requerido.

IX. Expeça-se o necessário.

X. Intimem-se.

XI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523586 Nr: 15577-79.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB, ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IX.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

indefiro os pedidos liminares.X.Preenchendo a peça proemial os requisitos 

essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência 

liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/09/2018, às 14h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciaria.XI.Intime-se o autor 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).XII.Cite-se a ré para que 

compareça ao ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de 

antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado advertência de que o 

prazo para contestar a ação será de 15 dias, contados na forma do art. 

335 do CPC.XIII.Conste nos mandados advertência de que o não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de 

até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes 

deverão estar acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

defensores públicos (CPC, art. 334, § 9º).XIV.Expeça-se o 

necessário.XV.Apense-se o presente feito a Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Pensão Alimentícia c/c Danos Morais, 

distribuída sob o código ID. 311626.XVI.Intimem-se.XVII.Cumpra-se com 

urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109732 Nr: 1780-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRTDSP, LPDASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Torquato de Almeida - 

OAB:12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos motivos acima expostos, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.

a) Requisitem-se informações da autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) 

dias, enviando-lhe a via da petição e demais peças apresentadas pela 

impetrante;

b) Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado, mediante carga dos 

autos, conforme dispõe o artigo 7°, II, da Lei 12.016/2009;

c) Intime-se a advogada constituída, Léa Torquato de Almeida, OAB/MT 

12.753, para ciência desta decisão, conforme dispõe o artigo 269 e 272 

ambos do NCPC.

d) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos autos;

e) Publique-se a presente decisão para ciência da advogada constituída 

Léa Torquato de Almeida, OAB/MT 12.753

f) Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 1349-36.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMTDO, TT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos motivos acima expostos, considerando que o sistema de 

distribuição de vagas vem sendo realizado de forma pública, postergo a 

apreciação da liminar para após a apresentação das informações, pelo 

Requerido.

I - Requisitem-se informações do Requerido, Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe a via da petição e demais peças 

apresentadas pelo Requerente;

II - Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado, mediante carga dos 

autos, conforme dispõe o artigo 7°, II, da Lei 12.016/2009;

III - Intime-se o advogado constituído, David Clemente Rudy, OAB/MT 

14.787, para ciência desta decisão, conforme dispõe o artigo 269 e 272 

ambos do CPC;

 IV - Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos autos;

V - Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído, 

David Clemente Rudy, OAB/MT 14.787;

 VI - Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 4338-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRS, RDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMINE ANGELICA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:22.238, GISELE SILVA NASCIMENTO - OAB:11740, 

MARCYLENE ANDRADE DAVILA SOUSA ALVES - OAB:22036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 85 e, determino que:

a) Intime-se o advogado que patrocina os interesses da criança, para que 

compareça em juízo e informe se a criança ainda necessita continuar com 

o tratamento de saúde solicitado na inicial.

b) Havendo necessidade de continuidade do tratamento deverá cumprir 

com o disposto no Provimento 2/2015 CGJ, Art. 11 , e, no prazo de 

10(dez) dias, apresente aos autos novos relatórios médicos constando o 

CID e o tratamento, consigno que os referidos relatórios deverão ser 

apresentados a cada 06(seis) meses.

II – Bem como deverá ser informado se realizou o cadastro junto a 

Farmácia Judicial dos Requeridos, juntando comprovante de que realizou a 

atualização junto a Farmácia Judicial Municipal e Estadual.

III – Decorrido o prazo com ou sem manifestação, renove-se vistas ao 

Ministério Público.

IV – Publique-se para ciência dos advogados Emine Angélica de Souza 

Barbosa OAB/MT 22.238, Gisele Silva Nascimento OAB/MT 11.740, e 

Marcylene Andrade Davila Sousa Alves OAB/MT 22.036.

V – Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106626 Nr: 3582-40.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPSDS, AMDS, USDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 106626-Marcelo zaina de 

oliveira - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 I - Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe os artigos 269 e 272 ambos do NCPC;

II - Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Antônio Carlos Tavares de Mello OAB/MT 5.026 e Marcelo 

Zaina de Oliveira OAB/MT 15.935

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, dê-se vistas ao Ministério Público.

V – Em seguida, voltem-me conclusos para sentença lançando o código 

36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107625 Nr: 4419-95.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMC, EAMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Tendo em vista o teor da Cota Ministerial de fls. 32, 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) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Hélcio Carlos Viana Pinto OAB/MT 6.588.

d) Em seguida, observa-se que o feito versa exclusivamente sobre 

matéria de direito, razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do 

CPC , não há necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu 

o STJ: “ REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

e) Assim, desapense-se dos autos código 107511, certificando em 

ambos, e, após, voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema 

Apollo o código 36,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 3520-34.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBJSdS, RJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M, GdSÚdS-GP, GdSÚdS-ÂE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882/MT, Emilia Carlota Gonçalves Vilela - OAB:13.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, Sonia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis - 

OAB:3942

 5. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos, e extingo o presente 

processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de 

fornecer o suplemento alimentar Neocate, em favor do Autor Dario Benício 

Jorge Santiago Santos;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na 

obrigação de fornecer o suplemento alimentar Neocate, em favor do Autor 

Dario Benício Jorge Santiago Santos (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.

f) Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108445 Nr: 701-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AJR, 

ACTP, GTRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner de Barros Ferreti - 

OAB:oab/mt 13.530

 Vistos etc.

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas às fls. 116, 

para efeitos de intimação e demais atos processuais.

II – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 581 e determino que:

a) Oficie-se ao Juízo da Comarca de Adamantina SP, para que envie cópia 

de mídia audiovisual (CDS Gravações) das audiências realizadas 417/418, 

bem como a mídia referente à oitiva das testemunhas ouvidas por 

precatória neste Juízo na data de 23/02/2016 (fls. 476/483), uma vez que 

devido a troca do computador da sala de audiências, somente existem 

arquivados das audiências a partir de março de 2016.

b) Com a juntada dos áudios das audiências, voltem-me conclusos para 

designação de audiência.

c) Certifique-se, se houve a devolução dos honorários periciais, uma vez 

que conforme o teor da informação de fls. 370, não foi realizada a prova 

pericial.

III – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Wagner de 

Barros Ferreti OAB/MT 13.530.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108307 Nr: 573-36.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCdESdM, SWGDM, MDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodoro Santos Nery - 

OAB:4630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 05/09/2018 as 17h00.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência os guardiões deverão 

estar acompanhados da criança.

IV - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

V - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

VI - Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Heliodoro 

Santos Nery OAB/MT 4.630.

VII - As providências.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 105241 Nr: 2414-03.207.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE PERDA DO PODER FAMILIAR C/C AFASTAMENTO C/C 

GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: N. A. D. L. L. e E. de A. L.

CITANDO(A): NEIDE ANA DUARTE LARA LEQUE e EDVALDO DE 

AZEVEDO LEQUE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/07/2017

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, 
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apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: N. N. de A. L., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE PERDA DO PODER FAMILIAR C/C AFASTAMENTO C/C 

GUARDA E PEDIDOS LIMINARES através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor da adolescente N. N. de A. L., e em 

desfavor dos genitores Neide Ana Duarte Lara Leque e Edvaldo de 

Azevedo Leque. DESPACHO: "..., Em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal dos Requeridos 

Neide Ana Duarte Lara Leque e Edvaldo de Azevedo Leque, 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. b) 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, 12 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109836 Nr: 1862-04.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. dos P. RO. F. e N. D. da S.

CITANDO(A): JOSÉ DOS PASSOS RODRIGUES FERREIRA E NOELI DIAS 

DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/05/2018

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 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: L. M. D. R., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA 

CUMULADA COM A CONFECÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 

PEDIDOS LIMINARES através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor da adolescente L. M. D. R., e em desfavor dos 

genitores José dos Passos Rodrigues Ferreira e Noeli Dias da Silva. 

DESPACHO: "..., em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , entendo 

esgotados os meios para citação pessoal dos Requeridos, sendo 

adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, do 

NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, para que no prazo de 10 (dez) dias 

ofereçam respostam 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, 12 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 107161 Nr: 4049-19.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA 

CUMULADA COM A CONFECÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 

PEDIDOS LILMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. R. dos S.

CITANDO(A): JOYCE RIBEIRO DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2017

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: A. dos S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GUARDA 

CUMULADA COM A CONFECÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 

PEDIDOS LIMINARES através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante A. dos S., e em desfavor da genitora 

Joyce Ribeiro dos Santos. DESPACHO: "... considerando a impossibilidade 

de citação pessoal da requerida Joyce Ribeiro dos Santos, determino a 

citação por via edital do requerido, durante o prazo de 20(vinte) dias 

(artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias 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, 12 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106601 Nr: 3558-12.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GAURDA C/C 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: G. R de S. e A. F. dos R. N

CITANDO(A): GILVAN RAMALHO DE SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/09/2017

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: J.V. F. de S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E GAURDA C/C 

PEDIDO LIMINAR, através do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante J. V. F de S.., e em desfavor do 

genitor G. R. de S.. DESPACHO: "... considerando a impossibilidade de 

citação pessoal do requerido, Gilvan Ramalho de Sousa , determino a 

citação por via edital do requerido, durante o prazo de 20(vinte) dias 

(artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias 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, 12 de julho de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 108633 Nr: 879-05.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE GUARDA

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: P.H.de.L.A. e E.da.S.

CITANDO(A): PAULO HENRIQUE DE LIMA ALEXANDRIA E ELIANE DA 

SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/02/2018

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 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: P.H.da.L.A e E.da.S., vem a presença de Vossa Excelência propor 

a presente AÇÃO DE GUARDA, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, a favor das infantes A.V.A e Y.da.S.A .; e 

em desfavor dos genitores Paulo Henrique de Lima Alexandria e Eliane da 

Silva. DESPACHO: "... I – Defiro o pedido Ministerial de fls. 141/142, e em 

cumprimento ao artigo 159, º do ECA, entendo esgotados os meios para 

citação pessoal do Requerido Paulo Henrique de Lima Alexandria, sendo 

adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, do 

NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. II - Deverá consta no edital a 

possiblidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, Técnico Judiciário, 

digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 30654 Nr: 6823-81.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Almeida Malvezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariovaldo Gomes de Oliveira - 

OAB:3546-B, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, FERNANDA CRISTINA BRANDÃO SILVA CAMARGO - 

OAB:16013

 Vistos.

A parte credora ingressou com ação de execução de título extrajudicial em 

desfavor da parte devedora, objetivando o recebimento de R$8.393,91.

Em seguida, a parte devedora apresentou Exceção de Pre-Executividade 

(fls. 112/118). Na ocasião, sustentou que as notas promissórias que 

instruem a presente ação de execução são nulas, pois decorrentes de 

empréstimo mediante juros abusivos, em típica atividade de agiotagem.

Oportunizado a parte credora a se manifestar, esta peticionou às fls. 

131/137, alegando que não houve a cobrança de juros abusivos, 

requerendo, por conseguinte, o prosseguimento da execução.

É a síntese do necessário.

 Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

 Para que a ação atenda suas condições, é necessário que a parte 

promovente demonstre que o comando judicial é adequado para a 

pretensão formulada.

 Se os meios processuais utilizados são impróprios para o acolhimento da 

pretensão autoral, a ação deve ser extinta para que a máquina judiciária 

não seja movimentada inutilmente.

 Neste sentido:

 PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA ERRO DE FATO PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIMENTO CARÊNCIA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

MODALIDADE ADEQUAÇÃO. (...) 3. Carência de ação por falta de 

interesse processual decorrente da inadequação da via eleita à tutela do 

interesse material contido na pretensão. Inicial indeferida. Processo 

extinto, sem resolução de mérito (arts. 267, I, 295, III e 490, I, do CPC). 

(TJ-SP - Ação Rescisória : AR 21812426720148260000 SP 

2181242-67.2014.8.26.0000, julgamento em 18/12/2014, Relator Décio 

Notarangeli).

A Exceção de Pré-Executividade é cabível para a arguição de matérias de 

ordem pública ou defesa meramente processual.

 Por consequência, esta ferramenta é inadequada quando for necessária 

a dilação probatória (exceção secundum eventus probationis).

A esse respeito, vale transcrever os seguintes arrestos do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO 

DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 

(...)2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de 

conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 

1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). (...) (STJ AgRg no AREsp 51.286/RS, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 04/09/2012)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. (...) 2. 

Exceção de pré-executividade oposta com o fim de declarar a nulidade de 

sentença arbitral, ante a ausência de assinatura de compromisso arbitral. 

(...) (STJ REsp 1389763/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

Diante do exposto, tendo em vista que a matéria alegada na Exceção de 

Pré-Executividade não se trata de matéria de ordem pública (cobrança de 

juros abusivos), torna-se inadequada a ferramenta processual utilizada 

pela parte devedora.

Diante do exposto, julgo improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cuiabá – MT, 10 de julho de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 3790-15.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLAR IMOBILIARIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10064, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:6835/MS

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls.281.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 32337 Nr: 1264-12.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (Telemat Celular)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

- OAB:8345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls.266.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 35057 Nr: 3965-43.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA GOMES HERANI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOLTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099/MT

 Procedo a intimação da parte acerca do despacho de fls.391.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 19113 Nr: 1616-38.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Massayuki Yamamoto, Kleber Shun Yamamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A, Claro Centro-Oeste s/a, Nokia do 

Brasil Tecnologia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cavalcanti Spadoni Carvalho 

Avogados - OAB:, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6040, Veirano Advogados - OAB:

 Procedo intimação das partes acerca da decisão de fls. 423/426 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 55851 Nr: 5846-21.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BALLESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procópio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo intimação das partes acerca do despacho de fls. 268/269. Intimo 

a parte credora, para no prazo de 15 dias, apresente cópia da certidão de 
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inteiro teor do imóvel penhorado, atualizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 28604 Nr: 4799-80.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Canachuê

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Filiu De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:, Marilton Procópio Casal Batista - OAB:5604, Rafaela 

Toledo Procopiou - OAB:17507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimas Simões Franco Neto - 

OAB:13.594, Vinicius Ramos Barbosa - OAB:13913/MT

 Procedo intimação das partes acerca do despacho de fls.,310 e 310 

verso, bem como para comparecer na audiência de conciliação, designada 

para o dia 24/07/2018 às 15hs30min, a ser realizado no Cejusc dos 

Juizados Especiais.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127709 Nr: 1874-21.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hamilton Domingos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Parolin - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Acolho a justificativa apresentada às fls. 22/28 e designo nova audiência 

preliminar, nos termos do artigo 9.099/95 a ser realizada no dia 30/08/2018 

às 11h00min.

Intimem-me as partes.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114957 Nr: 2052-38.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Cavadas Filho, Vinicius Paschoal 

Cavadas, José Antonio Cavadas Filho, Rafael Von Heimburg, Vinicius 

Paschoal Cavadas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:OAB/MT 18.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:OAB/MT 18.335, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032, 

Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:OAB/MT 4032

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 79 da 

Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 20/08/2018 às 15h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas às fls. 144, as partes e os 

advogados constituídos nos autos.

Por fim, considerando que a uma das testemunhas arroladas na denúncia 

(fls. 144) é Funcionário Público (fls. 91), INTIME-A pessoalmente e 

comunique-se o seu superior hierárquico.

Ciência ao Ministério Público.

Ás providências. Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39947 Nr: 1461-45.2018.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP, ROSIMEIRE DE SOUZA VIEIRA - 

ME, P. da Silva Ferreira Madeiras EPP, D. FERNANDES PIO MADEIRAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Garcia Nogueira - 

OAB:MT 18790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Assim, tratando-se de produto apreendido em decorrência de 

suposta infração criminal e diante da inobservância da legislação 

pertinente ao preenchimento da licença necessária para o transporte 

regular, o que torna inválida a documentação apresentada, INDEFIRO o 

pedido de restituição da madeira apreendida.Por outro lado, eventual 

perdimento do produto florestal será oportunamente analisado no TCO em 

apenso.Intimem-se os requerentes.Traslade-se cópia da presente decisão 

ao TCO código 35.302, em apenso.Após, não havendo novos 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23679 Nr: 164-42.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Belatto Guizardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903-A, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B/MT

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos das Ações Penais 

números 114-50.2013.811.0082 (Código 22620) e 164-42.2014.811.0082 

(...)Código 23679) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o acusado 

GIOVANI BELATTO GUIZARDI, para o fim de afastar a aplicação do art. 68, 

parágrafo único, da Lei nº. 9.605/98, por força do princípio da consunção 

e condená-lo nas penas do art. 54, §1º, da Lei nº. 9.605/98, c/c art. 71, do 

Código Penal(...) que se seja expedida guia para execução de penas e 

medidas, privativas e não privativas de liberdade, acompanhada de 

documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao 

Núcleo de Execuções Penais, os quais deverão realizar o 

acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, 

nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos em apenso (Cód. 23679).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30764 Nr: 2226-84.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12.320, Luiz Augusto Arruda Custodio - OAB:11997

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 89 e 

designo audiência de justificação para o dia 27 de setembro de 2018, às 

16h.

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 seu número 

de telefone (fl. 88) e, alternativamente, por meio de oficial de Justiça, em 

seu endereço constante nos autos.

Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500033-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARION SILVA METELLO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500414-38.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA PINTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

VANESSA ALVES CONTÓ OAB - MT15414-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO)

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500150-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ OAB - MT0014983A-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505283-39.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500239-39.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AWMIR ROGERIO CORNELIO DE CAMPOS (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500278-07.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO MORAIS FILHO OAB - MT13885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500335-54.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500382-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

DELSO CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO (REQUERENTE)

HELIO BORBA DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

JAIRO FERNANDES ZILIO (REQUERENTE)

LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

LOUIRSON RODRIGUES BENEVIDES (REQUERENTE)

NILTON ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RANDALLE SILVA (REQUERENTE)

RIDALVA REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

SIDNEI ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

ZOZIMA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

WANDRESON FRANCISCO DE JESUS (REQUERENTE)

ADEMAR MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505280-84.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT0007717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. A parte executada comprovou o pagamento. A parte 
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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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0501357-50.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LACERDA DA COSTA (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501395-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONJA MAGALI BENEVIDES DE LANNES (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)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501442-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DOMINGOS TAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501605-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA BOTELHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501649-69.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES JACIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501699-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE AMORIM CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501709-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BENEDITO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501918-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES JACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501973-59.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LUCIEN ROSA E SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501974-10.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABDIAS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502098-90.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ERIKA PICCO PALACIOS DE ANDRADE CALAZANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502157-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA PINTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502191-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE ALMEIDA (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502343-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502451-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502715-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

ANA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

DORACI PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIA BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502833-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MANOEL TAQUES VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

JUARI JOSE REGIS JUNIOR OAB - MT10435/O (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502905-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO (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)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502962-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502963-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

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 (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502965-83.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE MOREIRA BONS OLHOS (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 
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15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502974-45.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA DE CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502979-04.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA ROSA (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503064-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEOBALDO CORDOBA DA SILVA (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503019-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503188-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

NEUZA MARIA DA SILVA OAB - MT12643/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503263-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503276-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SANTANA GONCALVES (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503402-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOVEIA (REQUERENTE)

LEONILDO BAZZI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LUCILENE FRADE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503483-73.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0503570-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA DA CRUZ EVANGELISTA DE SA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, para 
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manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503573-18.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA CYNTIA RIBEIRO (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)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503600-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503709-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT0017172A (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503727-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SENHORINHA CAMPOS LADISLAU (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503736-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503910-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEITE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503926-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES DE SOUZA BOTELHO (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503940-42.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE MARTA CORREA ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

NEUZA MARIA DA SILVA OAB - MT12643/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503992-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONYELISON RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE GONCALVES DE ARAUJO OAB - MT12371-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503997-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN XAVIER VASCONCELOS SANTOS OAB - MT17701/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504092-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AGUIDA MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)
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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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504154-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS OAB - MT0016617A-O 

(ADVOGADO)

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504181-79.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURENICY DOS PASSOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504201-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA SARTINI DUTRA PIMENTA (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504257-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504307-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504385-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GONCALVES DE ARRUDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504440-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DICK MANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0504638-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MENEZES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504685-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO SILVA (REQUERENTE)

BRUNO TIMOTEO MACIEL (REQUERENTE)

AURELIO DA SILVA PAVAO (REQUERENTE)

CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

CELIO CAETANO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504870-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO DA SILVA TAQUES NETO (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)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504877-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505014-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIZIEBORO ELVIS DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505170-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505304-49.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS MARIA DE MELO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505383-28.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345/O (ADVOGADO)

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505407-56.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANDRE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0006247A-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0505574-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO HIDEKI FUDIKAMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505594-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO IWASAKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505796-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505909-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505941-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO LUCIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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 
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15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506018-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABETH DE AMORIM CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506052-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA AUXILIADORA LAURA METELO DE SIQUEIRA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE GONCALVES DE ARAUJO OAB - MT12371-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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506067-50.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MARINHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (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, 13 de julho 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000056-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, 13 de julho 2018.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 241, DE 13 DE JULHO DE 201 8

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões , Wanderlei José 

dos Reis, por intermédio do Ofício nº 03-2018-Gab. datado de 03.07.2018, 

resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Rodrigo Kurz Roggia Júnior, portador da 

Cédula de Identidade RG - 3221985-7 SSP- MT, cadastrado no CPF 

054.779.681-17, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719679 Nr: 720-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 720-24.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espólio de Ivan Luiz Bertol, Cpf: 

24295728934, Rg: 1.368.535 SSP PR Filiação: Theodorico Bertol e Martina 

Tereza Fantinel Bertol, data de nascimento: 15/07/1957, brasileiro(a), 

natural de Pato branco-PR, casado(a), agricultor, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:
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Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402278 Nr: 15832-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSE BORSANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 15832-43.2007.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSE BORSANELLI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Silvio Jose Borsanelli, Cpf: 

80250670844, Rg: 522940-9 SSP SP, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Eduardo Rocha Passos

Gestor Administrativo

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756365 Nr: 11065-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11065-15.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espolio de Badih Ahmad Dib, Cpf: 

06882935149, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.339,85

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.385,25

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Eduardo Rocha Passos

Gestor Administrativo

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718856 Nr: 14331-78.2012.811.0003

 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: JERONIMO BISPO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, 

JOSÉ CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14331-78.2012.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JERONIMO BISPO DE SOUSA

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS e JOSÉ 

CARLOS DE MATOS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de Sebastião Pinto de Matos, 

Filiação: Braz Pinto de Matos e Juvencia Louzada de Matos, e 

Requerido(a): José Carlos de Matos, Cpf: 95893040104, Rg: 1433801-7 

SSP MT, Filiação: Sebastião Pinto de Matos e Antonia Pinto de Matos, data 
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de nascimento: 28/02/1976, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), empresário, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 376,95

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,13

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Eduardo Rocha Passos

Gestor Administrativo

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332937 Nr: 11781-67.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11781-67.1999.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: WASHINGTON APARECIDO ALVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Washington Aparecido Alves, Cpf: 

317.729.351-15, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 298,32

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 113,14

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Eduardo Rocha Passos

Gestor Administrativo

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438789 Nr: 7456-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - 

MOTOART, OSVALDO FIRMINO DE SOUZA, GERALDO DIAS LOPES, JOSE 

FIRMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:3054-A OAB-MS, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 7456-63.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - 

MOTOART e OSVALDO FIRMINO DE SOUZA e GERALDO DIAS LOPES e 

JOSE FIRMINO DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Osvaldo Firmino de Souza, Cpf: 

284.204.709-53, brasileiro(a), e Executados(as): Jose Firmino de Souza, 

Cpf: 159.332.109-00, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 678,38

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 260,26

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 198,27

Rondonópolis - MT, 12 de julho de 2018.

Eduardo Rocha Passos

Gestor Administrativo

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001987-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o petitório de ID 10346078.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003921-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON MARTINS (EXECUTADO)

DANIELE DOS SANTOS (EXECUTADO)

ECOPAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 14165918.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003922-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 14165918.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006059-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NALON BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000177-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PIRES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (RÉU)

NOVANIS ANIMAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 (ADVOGADO)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a audiência de 

instrução designada pelo juízo deprecado para o dia 1º de agosto de 

2018, às 16:25 horas, na comarca de São Paulo - SP.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000098-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000098-83.2017 Ação: Cautelar de Exibição de Documentos Autor: 

Vanderlei dos Santos Ferreira. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc... 

Certifique-se o cumprimento do disposto no artigo 308 do Código de 

Processo Civil, conforme determinação de (id.4734112). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005320-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MANHANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005320-95/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A. 

Réu: Rogério Manhani. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de ROGÉRIO MANHANI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 11 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005318-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIONETH SOUZA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005318-28/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Sioneth Souza de Lucena. Réu: Banco Losango S/A – Banco Multiplo. 

Vistos, etc. SIONETH SOUZA DE LUCENA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

12 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005331-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENI MOREIRA NIZA (REQUERENTE)

ADRIANO DE SOUZA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGIA ZANOTTO (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005331-27/2018 Ação: Reparação de Danos Materiais e Lucros 

Cessantes Autores: Adriano de Souza Vitor e Outra. Réus: Georgia 

Zanotto e Outro. Vistos, etc. ADRIANO DE SOUZA VITOR e JOVENI 

MOREIRA NIZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes” 

em desfavor GEORGIA ZANOTTO, com qualificação nos autos e, HDI 

SEGUROS S/A, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), eis que o documento de (fl.20 – correspondência ID 14127075) é 

insuficiente a cognição deste magistrado, cumprindo integralmente o 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005347-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELCO CRISTIANO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005347-78/2018 Ação: Cobrança Autor: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: 

Celco Cristiano Lopes. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de CELCO CRISTIANO LOPES, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 12 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005412-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VENTURINI LEITE (RÉU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME (RÉU)

DEBORA FELIX DE OLIVEIRA LEITE (RÉU)

MARINALDO VENTURINI LEITE (RÉU)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005412-73/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Indústria e Comércio de Estofados Brasil Ltda ME e Outros. Vistos, etc. 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA ME, pessoa jurídica de direito 

privado e, MARCIO VENTURINI LEITE, DÉBRA FÉLIX DE OLIVEIRA, 

MARINALDO VENTURINI LEITE e VANESSA DE AMORIM PINHEIRO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001297-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. AGUIAR FROTA ELETRONICOS - ME (RÉU)

JOAO FELIPE GOMES PINHEIRO (RÉU)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001297-43/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Nilson Alves da Costa. Réus: OLX (Bom Jesus Atividades de 

Internet Ltda) e Ourtos. Vistos, etc. Atentando pela disponibilidade do 

convênio “Infojud”, viabilizando a requisição de informações, hei por bem 
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em deferir o pedido de busca de endereço da parte ré (fl.198 – 

correspondência ID 9289913), conforme extrato em anexo. Intime-se a 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001424-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAETANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001424-78.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autora: 

Patrícia Caetano de Souza. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, 

etc... Considerando os termos do petitório de (id.10458574), hei por bem 

em deferir o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da autora, 

efetuando-se as anotações de estilo e, após, arquive-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1000783-90.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação Autor: Sérgio Gonçalves Santos. Réu: L. A. M. Folini 

Cobranças ME – Mundial Editora. Vistos, etc. Intime-se a parte ré, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas atinentes ao pedido de 

reconvenção sob pena de não recebimento. Cumprida da determinação 

supra ou decorrido o prazo, voltem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 12/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004706-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (AUTOR)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ ANGELLA OAB - SP286131 (ADVOGADO)

EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO OAB - SP154938 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1004706-61.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autor: 

Construtora e Imbiliária Farias Ltdda e Construtora e Imobiliária Paiaguás 

Ltda. Ré: Soletrou Industria e Comércio Ltda. Vistos, etc. CONSTRUTORA 

E IMOBILIÁRIA FARIAS LTDA E CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS 

LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de SOLETROL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. Devidamente citada, contestou o pedido, arguindo 

preliminar. Houve impugnação a defesa. Foi determinada a especificação 

das provas, e após as manifestações das partes, veio-me os autos 

conclusos. D E C I D O: A ré alega preliminarmente que o feito deva ser 

extinto diante da carência de ação, pois supostamente não possuem os 

autores legitimidade ativa para figurar no polo passivo da demanda. A 

preliminar de carência da ação diante da suposta ilegitimidade dos autores 

não há como prosperar. Isto porque, o documento de ID 3710331, qual 

seja, contrato de compra e venda dos aquecedores foi firmado pela ré 

diretamente com autora Construtora e Imobiliária Farias, não havendo 

qualquer fato plausível que afaste a legitimidade ativa no caso em 

concreto. Dessa forma, rejeito preliminar arguida. Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil. Defiro a prova pericial requerida pela parte 

autora. Assim, para realização da perícia, nomeio o senhor Cesar Augusto 

Lanzarini, com endereço à Rua Dom Pedro II, 1250, 2º Andar, Sala 5, no 

bairro Jardim Mato Grosso, nesta cidade, o qual deverá ser intimado 

pessoalmente para apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) 

cinco dias (artigo 465, §2º CPC). Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, CPC). Os 

honorários periciais ficarão a cargo da autora que pugnou pela prova, 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, 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 (30) 

trinta dias (artigo 477 CPC) e, uma vez aportando aos autos, desde já, 

defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (art. 477, §1º, CPC), após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 13/julho/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735529 Nr: 15073-69.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO BATISTA DE LIMA, RAQUEL BORGES DE 

MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, ALESSANDRO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação das partes, para manifestarem-se nos 

autos requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 737

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411748 Nr: 7823-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOWIL CINE FOTO SOM E VIDEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Intimação da advogada HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 13320-68.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAÍVO DIAS PEREIRA, JAIRO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:MT/11.709 A

 Intimação da advogada HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795010 Nr: 12377-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENNE PORTELA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437165 Nr: 5833-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANKING ADUBO FOLIAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT15374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 284795 Nr: 552-08.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES 

FRANKEN, LUTEMBERG KAYONANN DE OLIVEIRA KREMER FRANKEN, 

MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Intimação do advogado GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 280563 Nr: 4040-05.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERACÃO NACIONAL DA AGRICULTURA-CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NEY RIBEIRO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON NEY RIBEIRO VILELA 

- OAB:508-MT

 Intimação do advogado GERSON NEY RIBEIRO VILELA, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 267241 Nr: 1392-86.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO PATRICIO, MARCIA PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:MT/3873

 Intimação do advogado GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735014 Nr: 14707-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUGENIO BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LANDI, MARCIO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEFANO ULANDOWSKI - 

OAB:OAB/ PR5437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:OAB/PR 

23.516, TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - OAB:25554/PR

 Intimação do advogado GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799825 Nr: 14335-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do advogado GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450896 Nr: 6076-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA, CREUZA DA 

TRINDADE DOS SANTOS, ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:MT/10046, FRANCISCO 

JUNIOR QUEIROZ LUZ - OAB:23787/GO

 Intimação do advogado FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823706 Nr: 4198-35.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FIRMINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes, para no 

prazo de 15 )quinze) dias manifestarem-se nos autos quanto ao Laudo 

Pericial de fls. 130/135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749286 Nr: 7393-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE GUIMARAES LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação do advogado FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817749 Nr: 2127-60.2016.811.0003

 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: SOUZA GUERINI DE SOUZA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA 

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308-A

 Intimação da advogada FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782150 Nr: 7057-58.2015.811.0003

 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: NIVALDO LUIZ SPIGOSSO, MARIA DE FÁTIMA 

SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA LUIZA GREGORIO 

AZEVEDO - OAB:OAB/MT 19-388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação da advogada ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805850 Nr: 16631-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA, ALEXANDRO GAERTNER, 

RICHARD GAERTNER, GEORGE GUIDO GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, RODRIGO CARDOSO 

MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:OAB/MT15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775339 Nr: 4377-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5308/A

 Intimação do advogado EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717536 Nr: 12980-70.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705156 Nr: 13134-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450814 Nr: 5994-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT

 Intimação do advogado CRHISTIAN MENDES NEITZKE, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 817159 Nr: 1933-60.2016.811.0003

 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: SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060, WANESSA CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:48.461/GO

 Intimação do advogado CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406971 Nr: 2666-07.2008.811.0003

 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, CARLOS 

EDUARDO MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO BONATTI, GENI MARASSI BONATTI, 

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DIVINO HELENO PIMENTEL BARBOSA, 

BONATTI & CIA LTDA - EPP, EDNA REGINA DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 Intimação do advogado CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812228 Nr: 175-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO FERNANDES DE SOUZA, MARCIA 

SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA TASCILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos para intimação do advogado da parte réu, para 

manifestar no prazo legal, quanto ao petitório de fls. 207/213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732547 Nr: 12743-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, 

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT

 Intimação do advogado CAIO CESAR GARCIA BONAN, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794287 Nr: 12046-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado BRUNO SERAFIM SILVA, para no prazo de três 

dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, 

bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo 

vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401716 Nr: 15213-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VICENTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar quanto o petitório de fl. 129.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716977 Nr: 12384-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WILSON ROBERTO FERRARI, 

ELIETE GARCIA FANAIA FERRARI, ANTONIO JOSE DA SILVA, CELSO 

GRIESANG, INGRID CRISTINA WEGNER OU INGRID CRISTINA ONSTER, 

ELZA DO NASCIMENTO SILVA, JOSE THOMAZ DE OLIVEIRA NETO, JOSE 
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CARLOS SARTORI, EUGENIO PIRES TERRA, SONIA REGINA BETIATTO 

SARTORI, THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, RENATA 

CORTESE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920, ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:OAB/MT 

20.739-A

 Intimação do advogado ARTHUR GOUVEIA MARCHESI, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448638 Nr: 3817-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY SADY AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ETMUNDO LOHMANN, ADILSON 

NUNES DE VASCONCELOS, VASCONCELOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ANTONIO MARTELLO JUNIOR, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758745 Nr: 12593-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME 

AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 ao petitório de fls. 295/310

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440323 Nr: 8990-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAVEL RECUPERADORA DE CARRETAS, 

CARROCERIAS E CACAMBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CEVILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ANTONIO MARTELLO JUNIOR, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774941 Nr: 4241-06.2015.811.0003

 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: BIAL BONFIM INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA, CARLOS 

NEWTON VASCONCELOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

INDUSTRIA DE RAÇÕES LTDA (AGROVITA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ANTONIO MARTELLO JUNIOR, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720680 Nr: 1728-36.2013.811.0003

 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: SILVIO CARLOS CAVALVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Intimação do advogado ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447533 Nr: 2713-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA CASSIA SOUZA PERES, JONAS 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada ANDREIA PINHEIRO, para no prazo de três dias, 

devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, bem 

como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo vigente, 

nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743545 Nr: 4107-13.2014.811.0003

 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: HERMENEGILDO REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA PEREIRA, ILDA PEREIRA DA 

SILVA, OTAVIO JOSE DA SILVA, ALAIDE BATISTA REGO, ANAI BATISTA 

MAGALHAES, ALMIR PEREIRA MAGALHAES, MARIA ELMIRA DE SOUZA, 

EDSONINA BATISTA DE SOUZA, JOAO BATISTA DE SOUZA, ROSSENI 

EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO, 

para no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o 

direito de vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de 

metade do salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787710 Nr: 9293-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA, PEDRO NOBORU KOJIMA, VALDIRENE DE OLIVEIRA KOJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 
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OAB:3239-B/MT

 Intimação da advogada ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821938 Nr: 3592-07.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 83, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 897011 Nr: 4343-23.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MAGNO DE MEDEIROS, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT, ROBIE 

BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443940 Nr: 12609-77.2010.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:MT/13.843-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775477 Nr: 4429-96.2015.811.0003

 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: JUAREZ JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:NUPRAJÚ

 Intimação do NUPRAJU na pessoa de seu advogado responsável sobre o 

despacho de fl. 203, para apresentar a defesa do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402809 Nr: 16337-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Intimação do advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI , para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 379392 Nr: 7696-91.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação do advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI , para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 376257 Nr: 4620-59.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORLANDO ARAUJO, AUREA MATNI 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 352492 Nr: 7553-39.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA, SOLO AGRÍCOLA 

LTDA, MARIA ROSELI DE BASTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Intimação da advogada DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 101528 Nr: 13470-49.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 Intimação da advogada HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 42934 Nr: 1211-71.1989.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA, 

ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA NOBREGA, JOEL FERREIRA, DERCI ALVES ROMANO, 

MARIA DE LOURDES DE FERREIRA, SANDRA REGINA CARDOSO 

ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Intimação do advogado IVAILTON VILELA DE MORAES, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 364835 Nr: 13062-48.2005.811.0003

 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, 

DOMINGOS SIDINEY CARLETTO, AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Intimação do advogado GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 377770 Nr: 6054-83.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY VICENTE DE PAULO - 

OAB:90894/MG

 Intimação da advogada DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 349775 Nr: 4961-22.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 334871 Nr: 4060-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 282847 Nr: 6354-21.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS, LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIFER AMORIM PEREIRA, ANA CAROLINA 

MARQUES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055/MT

 Intimação da advogada HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSK, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 44428 Nr: 1539-98.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA, 

ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Intimação do advogado IVAILTON VILELA DE MORAES, para no prazo de 
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três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432935 Nr: 1599-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO TADEU ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THECAUITA DUARTE NANTES, ANNA CLARA 

QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, GUSTAVO P. S. NAHSAN - OAB:11.867/MT, SAVIO 

DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737489 Nr: 339-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA & CIA LTDA ME, 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, IDENY PATRICIA DE ALENCAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos os cálculos atualizados do valor 

da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712767 Nr: 7849-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulisono o feito para intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias trazer aos autos os cálculos atualizados do valor 

da dívida.

 Edital de Citação

 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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 16515-02.2015.811.0003 - Código 805567

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES e 

JUSSARA DE ANDRADE GONÇALVES

PARTE RÉ: ALITO FERREIRA DA SILVA e JOSILDA OLIVEIRA ROCHA DA 

SILVA e CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Celina Ferreira de Oliveira, Cpf: 

35862785191, Rg: 074710 SSP MT, brasileiro(a), solteiro(a), funcionaria 

pública, Endereço: Travessa: D, Lote 07, Qd 63 B, Bairro: Jd Belo 

Horizonte, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O finado Sr. Joaquim Antônio Gonçalves, adquiriu do 

Sr. Roberto José Schengber no ano de 1994, por meio de 

substabelecimento de procuração lavrado junto ao 2º Tabelionato de 

Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis-MT, o imóvel 

residencial objeto da Matrícula nº. 22.266, registrada junto ao Cartório do 

1º Ofício da Comarca de Rondonópólis-MT.

DESPACHO: Vistos, etc... Inicialmente, determino o desentranhamento do 

petitório de (fls.123/125), entregando-se ao procurador dos réus, haja 

vista que a competência para dirimi-lo é do Juiz diretor do foro, devendo a 

parte buscar os meios cabíveis à sua pretensão. De outro lado, analisando 

os termos do petitório de (fls.148/149), hei por bem em deferir o pedido e, 

via de consequência, determino a citação da parte ré Celina Ferreira de 

Oliveira por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do 

Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido 

o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 23 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

 Rondonópolis - MT, 9 de julho de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799810 Nr: 14333-43.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DE BRITO NOVAIS, JOSE CARLOS 

ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:21022/O, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 19878/O

 Intimação da advogada KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812663 Nr: 385-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 66/67, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428472 Nr: 10571-29.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 juntada da Carta Precatória de fls. 

72/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710431 Nr: 5397-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT7708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 88, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715829 Nr: 11150-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL AUGUSTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 117/118, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714678 Nr: 9905-23.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. MORAES BEZERRA ME, MARIA JOSE 

BEZERRA, ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA, SILVIA MARIA 

CAVALCANTE SILVA BEZERRA, SALOMÃO GOMES BEZERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442144 Nr: 10812-66.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINA GONDOREK, BRADESCO LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, MARCOS PAULO MACHADO DA 

SILVA, VALMAR REFORMAS DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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.: 734563 Nr: 14335-81.2013.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/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.: 715502 Nr: 10787-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI DIOGO YANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LIVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002170-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CANDIDO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002170-43.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autor: 

Luciano Candido do Carmo. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

Dpvat S.A. Vistos, etc... LUCIANO CANDIDO DO CARMO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente 
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citada, apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares, e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Pugna a ré para que a ação seja extinta por 

falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura ser 

realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, 

pois, como é cediço, após o advento da Constituição da República de 

1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder 

Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o 

esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento 

de ação. O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL 

– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 

Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Aduz ainda, em sede de preliminar, que o 

autor não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao 

direito de receber a íntegra do teto indenizatório, no que se refere à 

invalidez de caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do 

IML, documento imprescindível para apuração da lesão e que incumbe à 

parte comprovar o ônus constitutivo de seu direito, conforme previsão do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Analisando a questão 

trazida à liça, não verifico nenhum motivo plausível para seu acolhimento, 

tendo em vista que o laudo do IML é documento dispensável, eis que é 

possível a comprovação da lesão na instrução probatória. Sobre o tema a 

jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA 

CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento 

médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que 

é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões durante a 

instrução processual.” (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: 

Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015) De outro ponto, a 

requerida aduz que há carência de ação, pois, o Boletim de Ocorrência 

está incompleto e não permite que se comprove a existência do acidente 

de trânsito informado, uma vez que não produzido pela autoridade policial 

competente, impedindo a averiguação dos fatos, não havendo meios para 

que se possa concluir que as lesões alegadas são decorrentes do 

acidente em tela. Com relação à preliminar arguida, tenho que não merece 

prosperar, uma vez que existindo outras provas do acidente o boletim de 

ocorrência é dispensável. Neste sentido, eis a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

E LAUDO DO IML - DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS QUANDO HÁ PROVA 

DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO GRAU DAS LESÕES POR OUTRO MEIO 

- INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE 

DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR À 

ÉPOCA DO FATO -REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR 

DA SENTENÇA MANTIDO - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI N. 

1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 20, §3º, DO CPC - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS 

RECURSOS. Existindo outras provas do acidente de trânsito, é 

dispensável a apresentação do boletim de ocorrência. A falta de juntada 

do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por 

não se tratar de documento imprescindível à propositura da ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de 

comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios. A 

reparação deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 

Se o acidente aconteceu na vigência da Lei n. 6.194/74, o ressarcimento 

deve ser fixado em até 40 salários mínimos. No entanto, o princípio da não 

reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito 

devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte. Os honorários 

advocatícios são definidos mediante apreciação equitativa do juiz, que 

deve se valer dos parâmetros dispostos no §3º do artigo 20 do CPC. A 

manutenção do montante é pertinente quando se mostra adequado às 

circunstâncias dos autos (lugar da prestação do serviço, trabalho 

desenvolvido pelo advogado, tempo exigido para tal, natureza e valor da 

causa).” (Ap 126224/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014, TJMT) (Grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Por tais argumentos, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (id.9776644 - pág.8), assim, para tal, nomeio o 

Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta 

cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual deverá efetuar o depósito, 

no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e 

horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para 

entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, 

desde já, defiro o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o 

competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra, dê-se vista às 

partes, para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIONIDES FERNANDES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR PALACIOS SANCHES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000365-89.2016 Ação: Declaratória de Rescisão de Contrato c/c 

Indenização Autor: Lionides Fernandes de Lima. Ré: Lenir Palacios 

Sanches Me (Pamasa Engenharia & Construções). Vistos etc... LIONIDES 

FERNANDES DE LIMA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de LENIR 

PALACIOS SANCHES ME (PAMASA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES). 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001740-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLANIA RIBEIRO DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001740-28.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Espólio de Rony Marcos Araújo Ferraz. Representante: 

Weslania Ribeiro de Aquino Ferraz. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... ESPÓLIO DE RONY MARCOS 

ARAÚJO FERRAZ, representado por sua inventariante WESLANIA 

RIBEIRO DE AQUINO FERRAZ, qualificados na exordial, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001511-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA AMORIM FIGUEIREDO DE LHANOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EAD - Laureate Internacional Universities (REQUERIDO)

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO)

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001511-34.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Andréia Amorim Figueiredo de Lhanos. Réus: EAD – 

Laureate Internacional Universities e Outra. Vistos etc... ANDRÉIA AMORIM 

FIGUEIREDO DE LHANOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de EAD – 

LAUREATE INTERNACIONAL UNIVERSITIES E UNIVERSIDADE ANHEMBI 

MORUMBI - ISCP. Devidamente citadas, apresentaram contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005143-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005143-05.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Rosalvo dos Santos Salles. Ré: Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... ROSALVO DOS SANTOS 

SALLES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005330-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005330-42.2018.8.11.0003 Ação: Habilitação de Crédito Trabalhista 
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Autor: Onassis Artur Cristian Sifuente Roque Ribeiro. Ré: Rodorápido 

Transportes Ltda. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que 

o presente feito, a requerimento da parte autora, fora distribuído por 

dependência ao de nº1002673-98.2016.8.11.0003, em trâmite na Quarta 

Vara Cível desta Comarca. Dispõe o artigo 286, I, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada” Assim, verifica-se a incompetência 

deste Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a 

remessa destes autos à Quarta Vara Cível da presente Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de julho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000976-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000976-42.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bv Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Edivaldo Carlos da Silva Vieira. 

Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.9406167), não 

verifico motivos plausíveis para seu acolhimento, ante a total ausência de 

embasamento legal, assim, indefiro o pedido. Ademais, observa-se que o 

feito se arrasta desde o ano 2016, deste modo, determino a intimação 

pessoal do representante legal da parte autora, para que no prazo de (5) 

cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital 

é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de julho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000183-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V J M ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000183-69.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco 

Mercedes-Benz do Brasil S.A. Réu: V. J. M. Alves Me. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.14147725), 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, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000561-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALGACIR TRICHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIANA SANTOS AZEVEDO OAB - DF0022452A (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000561-59.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenizatória Autor: 

Algacir Triches. Ré: Tim Celular S.A. Vistos, etc... Analisando os termos 

dos petitórios de (id.9827179) e (id.12266981), hei por bem em deferir o 

levantamento dos valores depositados no (id.9827179, pág.2), com suas 

devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente 

alvará judicial, devendo a Senhora Gestora cumprir o disposto no 

Provimento nº 19/2011 - CGJ. Cumprida a determinação supra, intime-se a 

parte ré, para que no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre a 

pretensão de (id.10303950) e, uma vez vindo aos autos, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002472-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIS DAIANE MARTINS SALES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002472-72.2017 Ação: Monitória Autor: Renys Geralmino de Oliveira. Ré: 

Cris Daiane Martins Sales Me. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.11185128), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da ré por edital, com fulcro no artigo 

256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do 

edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000535-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE SEBASTIANA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial eletrônico nº 

1000535-27.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Ré: Lucineide Sebastiana Santos. Vistos, etc... 

Analisando os termos da certidão de (id.14160804) e compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que o veículo restou apreendido 

(id.9064232), porém, a ré não fora citada (id.9064201) e, o autor, instado a 

se manifestar, permaneceu inerte, deste modo, 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 e devolução do veículo. 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, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO)

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO)

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO)

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001947-27.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Adriana Agrícola Ltda. Réus: Roberto Miguel Poffo e Roberto Miguel Poffo - 

ME. Vistos, etc. Inicialmente, proceda-se a lavratura do termo de caução 

(ID 10147488), bem como expeça-se o necessário para imediato 

cumprimento do que restou determinado na decisão de ID 1644985. Melhor 

analisando os autos, e diante das alegações formuladas pela parte autora, 

hei por bem deferir tão somente a expedição de ofícios para o Ministério 

da Agricultura – Delegacia/Superintendência Regional de Mato Grosso e a 

Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, para que apresentem as 

movimentações comerciais dos réus nos últimos cinco anos. Proceda-se a 

busca via Infojud das cinco ultimas declarações de imposto de renda dos 

requeridos. Com a resposta dos ofícios e das informações da Receita 

Federal, vista as partes pelo prazo de 10 (dez) dias. Determino ainda que 

referidos documentos devem ficar arquivados em cartório e a vista restrita 

aos procuradores constituídos, ficando vedada a extração de cópias ou 

fotografias. Suspendo por ora a realização da perícia técnica e da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14.08.2018 às 

14:00 horas. Retirem-se de pauta. Cumpridas todas as determinações, 

tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 

12/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001954-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001954-82.2017 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Mercantil do Brasil S.A. Executados: Transportadora Roma 

Logística Ltda e Outro. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios 

de (id.11222007; id.13807091) e considerando que os executados 

restaram citados, inclusive, com ingresso de Embargos à Execução sob o 

nº 1003790-90.2017.8.11.0003, ora associado, hei por bem em determinar 

a intimação da parte executada, via sua bastante procuradora – Dra. 

Verônica Laura de Campos Conceição-, para que no prazo de (5) cinco 

dias, manifeste-se sobre a pretensão de desistência parcial do feito. 

Consigno que a serventia deverá cadastrar a procuradora dos 

executados nestes autos. Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao 

exequente e, ao depois, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

12 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005710-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARPENA BERTINETTI (EXECUTADO)

EDSON DOS SANTOS BERTINETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005710-36.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa 

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: Edson Carpena 

Bertinetti e Edson dos Santos Bertinetti. Vistos, etc... HOMOLOGO o 

acordo de vontades de (id.11356228; id.11356425), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Consigno que o veículo VW/Gol, placa HRG6954, 

já se encontra com restrição de transferência, conforme se observa do 

(id.9163369). Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo 

(15.12.2019), com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004292-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIZ DALAZEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004292-29.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Claudio 

Luiz Dalazen. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc... 

CLAUDIO LUIZ DALAZEN, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado. Devidamente citada (id.11365489), não apresentou contestação, 

consoante certificado no (id.14162321), e, a parte autora, por sua vez, 

pugnou pela aplicação da revelia e julgamento antecipado da lide 

(id.13560258), vindo-me conclusos. D E C I D O: Para o desate da lide, 

entendo necessária a realização de prova pericial, assim, para tal, nomeio 

o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico, com endereço nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado. Em razão da hipossuficiência da parte autora, 

consigno que o perito deverá receber os honorários ao final da demanda 

da parte vencida ou pelo Estado, no importe fixado por lei. Arbitro os 

honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) e, o faço em consonância com a 

Resolução nº 127, de 15 de março de 2011 do CNJ, que estabelece: “Art. 

6º O valor dos honorários periciais, de tradutor ou intérprete, a serem 

pagos pelo Poder Judiciário em relação a pleito de beneficiário de 

gratuidade de Justiça, será limitado a R$ 1.000,00 (um mil reais), 

independentemente do valor fixado pelo juiz, que considerará a 

complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização 

do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as 

peculiaridades regionais. (...) Art. 9º O pagamento dos honorários 

periciais, de tradutor ou intérprete efetuar-se-á mediante determinação do 

presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo juiz do feito, 

observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das 

requisições e as deduções das cotas previdenciárias e fiscais, sendo o 

valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo perito. 1º As 

requisições deverão indicar, obrigatoriamente: o número do processo, o 

nome das partes e respectivos CPF ou CNPJ; o valor dos honorários, 

especificando se de adiantamento ou se finais; o número da conta 
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bancária para crédito; natureza e característica da perícia; declaração 

expressa de reconhecimento, pelo Juiz, do direito à justiça gratuita; 

certidão do trânsito em julgado e da sucumbência na perícia, se for o 

caso; endereço, telefone e inscrição no INSS do perito.§ 2º O valor dos 

honorários será atualizado pelo IPCA-E ou outro índice que o substitua, a 

partir da data do arbitramento até o seu efetivo pagamento.” Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Autorizo à 

senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, 

intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, 

e, uma vez aportando aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação 

em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 13 de julho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002640-74.2017.8.11.0003

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 RUBENS BALDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002640-74.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Pan S.A. Réu: 

José Rubens Baldo. Vistos, etc... BANCO PAN S.A., com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na presente ação que move em 

desfavor de JOSÉ RUBENS BALDO, devidamente qualificado, requereu a 

desistência da ação no (id.10869985), vindo-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado 

por BANCO PAN S.A., em desfavor de JOSÉ RUBENS BALDO, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, em consonância com o 

disposto no artigo 90 do CPC. Façam as baixas devidas. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004834-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004834-81.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Valdez Antônio da Silva. Ré: Telefônica Brasil S.A. – 

Vivo S.A. Vistos, etc... VALDEZ ANTÔNIO DA SILVA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. – VIVO S.A., devidamente qualificada, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de acordo de (id.9977244; 

id.10548959; id.10548962), pugnando pela extinção da presente ação, 

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 proposta por VALDEZ ANTÔNIO DA SILVA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO S.A. 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 

necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de julho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001874-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL COSTA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001874-55.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Raquel 

Costa Gonçalves Ré: Anhanguera Educacional Ltda Vistos, etc. RAQUEL 

COSTA GONÇALVES, com qualificação nos autos, ingressou com 

“Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de ID 8089377, 

e após decorrido o prazo de manifestação da ré/embargada, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Inicialmente, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 535 do Código de Processo Civil: 

“Cabem embargos declaratórios, quando houver na sentença ou no 

acórdão, omissão, obscuridade ou contradição; for omitido ponto sobre o 

qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”. No caso posto à liça, aduz o 

embargante que a sentença é obscura, tendo em vista a inexistência de 

paginação por folhas, em razão de se tratar de processo virtual. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvida que a 

alegada obscuridade não se evidencia nos autos, primeiramente ao fato 

de existir sim em processo eletrônicos números de páginas quando da 

exportação dos autos para o formato pdf. Ademais, a alegada 

obscuridade não tem o condão de macular a fundamentação ou o 

dispositivo do decisório, portanto, a rejeição dos embargos com relação a 

aventada obscuridade é medida que se impõe. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os 

presentes embargos de declaração intentado por RAQUEL COSTA 

GONÇALVES, assim, via de consequência, mantendo a sentença de ID 

7846290, em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 11/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JÚLIO CÉSAR GUEDES AGUIAR OAB - MT20217/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002153-07.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Dano Moral 

Autor: Diego Bezerra de Oliveira. Réu: Antonio Cesar Moscon Junior & Cia 

Ltda - ME. Vistos, etc. DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’ em desfavor 

de ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, ao tentar efetuar uma compra a prazo foi 

surpreendido com a impossibilidade de fazê-lo diante da negativação de 

seu nome; que, realizou consulta e constatou que seu nome restou 

negativado pelo réu no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais); que, 

desconhece a origem da dívida uma vez que nunca deteve relação jurídica 

para com a ré; que, além dessa dívida descobriu ainda a existência de 

outras duas; que, sofreu abalos de ordem moral; diante de referidos fatos 

faz jus a uma indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Junta 

documentos.” Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, o 

documento apresentado não detém validade jurídica uma vez que não 

encontra-se datado; que, o autor ocultou propositalmente o restante do 

documento, suprimindo a parte onde aparecia a data e assinatura do 

emitente; que, conforme certidão emitida pela CDL a pedido do réu, datada 

de 07.06.2017, o nome do autor foi inserido no cadastro de inadimplentes 

em 12.09.2010 e permaneceu até 15.06.2015, ou seja menos de cinco 

anos; que, o autor litiga de má fé, alterando a verdade dos fatos. Por fim, 

pugnou pela total improcedência dos fatos alegados na peça vestibular. 

Juntou documentos.” Houve audiência de conciliação, restando a mesma 

inexistosa. Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (ID 

8744238). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 9572405), e após as manifestações 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Cuida-se na espécie de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde o autor, Diego Bezerra de Oliveira, 

pretende que o réu, Antônio César Moscon Júnior & Cia Ltda ME, o 

indenize no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos 

morais, em razão de uma dívida que supostamente não contraiu, bem 

como declare esta inexistente. Não há necessidade de dilação probatória 

no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos de 

prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). Inexistem 

preliminares a se decidir. No mérito, analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Entendo que 

inexiste nos autos qualquer prova que sustente a versão defensiva trazia 

pela ré em sua peça de contestação. A ré, por intermédio de seu bastante 

procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não conseguiu 

comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Não 

há nos autos qualquer prova documental que efetivamente o autor em 

algum momento deteve para com o réu relação jurídica. Cumpre salientar 

que não se trata de prova negativa, uma vez que bastava juntar aos autos 

documentos próprios da suposta relação jurídica havida. Ademais, o autor 

é claro ao relatar que nunca realizou qualquer contratação. Bastava a ré 

juntar aos autos os documentos e assinaturas similares as do autor para 

que assim justificasse que a existência contratual e valida, sendo assim, 

consequentemente, a cobrança legítima, o que não ocorreu. Em caso 

análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA 

INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA 

ESTIPULADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER MANTIDA. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005509153, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

10/12/2015).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005509153 RS, Relator: Lusmary 

Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 10/12/2015, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2015) 

Evidente ressaltar que em que pese o réu elencar toda a dinâmica dos 

fatos, bem como colacionar aos autos documentos, estes não são hábeis 

a elevar a improcedência da demanda na forma que pretende. Isto porque, 

ainda que o documento seja datado de 2014, comprova que em algum 

momento efetivamente o nome do autor fora levado à restrição de crédito, 

o que é corroborado posteriormente pela certidão carreada aos autos pela 

própria ré (ID8744258). Fato incontroverso. O que não conseguiu provar é 

que referido apontamento é daquele regular, lícito, legitimo. Dessa forma, 

não fora diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a 

não ensejar o dever de indenizar. Do exposto, declaro inexigível a dívida 

levada a apontamento. No que tange o dano moral, entendo que esse 

também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, a inscrição do 

nome do autor no rol de maus pagadores por si só configura o dano e, 

consequentemente, o dever de indenizar. Nem mesmo a alegação de que 

o autor é devedor contumaz socorre o réu. Isto porque, conforme afirma o 

autor em sua peça de impugnação, as outras duas inscrições também 

estão em discussão judicial, não podendo assim referidos apontamento 

macularem a honra do autor. Nessa mesma linha é o pacífico entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. É de ser 

majorado o quantum fixado na sentença a titulo de indenização por danos 

morais (R$ 3.000,00) a fim de adequá-lo aos parâmetros utilizados pelas 

Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Indenização majorada para 

R$ 7.240,00. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005438833, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 13/04/2015).” Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR & CIA LTDA - ME, com 

qualificação nos autos, para o fim de: a) declarar inexigível a dívida levada 

a apontamento, no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais) constante do 

documento de ID 5909710; b) condenar o réu ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão; c) condenar o réu ré ao pagamento de custas 

judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sob o valor da condenação; d) transitada em julgado, em não havendo 

pedido de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que 

deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis-Mt, 12/Julho/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR GREGORIO SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO)

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000933-08.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Alenir 

Gregório Silva Freitas. Executados: Arthur Lundgren Tecidos S.A. e Claro 

S.A. Vistos, etc... ALENIR GREGÓRIO SILVA FREITAS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de 

Sentença” que move em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. E 

CLARO S.A., devidamente qualificados, após seu processamento 

sobreveio a certidão de (id.14143460), vindo-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Considerando os termos da certidão de 

(id.14143460) e compulsando detidamente os autos, verifica-se que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por ALENIR 

GREGÓRIO SILVA FREITAS, em desfavor de ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S.A. E CLARO S.A., ambos qualificados, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II 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, 13 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004632-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REZENDE DOS SANTOS BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004632-07.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S.A. 

Ré: Marcia Rezende Santos Botelho. Vistos, etc... BANCO ITAUCARD 

S.A., com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

presente ação que move em desfavor de MARCIA REZENDE SANTOS 

BOTELHO, devidamente qualificada, requereu a desistência da ação no 

(id.13419730), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por BANCO 

ITAUCARD S.A., em desfavor de MARCIA REZENDE SANTOS BOTELHO, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, em consonância com o 

disposto no artigo 90 do CPC. Façam as baixas necessárias. 

Considerando que a parte renunciou ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença e, após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FLIZICOSKI (AUTOR)

GERONIMO CIRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI OAB - MT7153/O-O 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOWA NEMITZ NOGUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOABH MATOS (TESTEMUNHA)

RENATO AURELIANO MARTINS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001318-53.2016 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Gerônimo 

Cirino e Luiz Augusto Flizicoski. Embargada: Marlowa Nemitz Nogueira. 

Vistos, etc... GERÔNIMO CIRINO E LUIZ AUGUSTO FLIZICOSKI, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação de Embargos à 

Execução” em desfavor de MARLOWA NEMITZ NOGUEIRA, devidamente 

qualificada, e, após seu processamento, sobreveio o petitório de acordo 

de (id.11150146; id.11151078; id.11151113; id.11151165; id.11151314), 

pugnando pela extinção da presente ação, 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 proposta 

por GERÔNIMO CIRINO E LUIZ AUGUSTO FLIZICOSKI, em desfavor de 

MARLOWA NEMITZ NOGUEIRA. 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 embargante. Façam as baixas 

necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001653-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001653-72.2016 Ação: Indenização por Danos Materiais Autor: Viajar 

Transportes Rodoviários Ltda. Réu: Gilmar Gonçalves Ferreira. Vistos, 

etc... VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

GILMAR GONÇALVES FERREIRA, devidamente qualificado, tendo a parte 

autora abandonado a causa por mais de (30) trinta dias e após 

devidamente intimada a dar andamento ao feito, não o fez, como se pode 

verificar pelos elementos contidos no processo, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: A parte foi intimada 

pessoalmente a providenciar o andamento no feito, suprindo a falha nele 

existente, mas deixara que se escoasse o prazo assinado, sem qualquer 

manifestação, conforme se pode verificar pela certidão acostada no 

(id.14158293) e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes 

à espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por VIAJAR 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, em desfavor de GILMAR 

GONÇALVES FERREIRA, todos com qualificação nos autos e, o faço com 
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fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e §2º, ambos do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008580-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DUARTE BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DA SILVA OAB - MT23487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008580-20/2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Edivaldo 

Duarte Borges. Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. EDIVALDO 

DUARTE BORGES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Execução de 

Título Extrajudicial” em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de 

economia mista, aduzindo: “Que as partes firmaram contrato, no importe 

de R$188.973,17; que, fora dado em garantia 197 (cento e noventa e sete) 

vacas nobres, as quais superam o valor da dívida.” De outro norte, 

compulsando os autos verifica-se que a parte deixara de trazer aos autos 

os documentos comprobatórios do recolhimento das custas iniciais, 

conforme determinado no despacho de (fl.119 – correspondência ID 

13887814), conforme certidão de (fl.121 – correspondência ID 14158144), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe 

o artigo 290 do Código de Processo Civil: “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”. É de 

lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das 

custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de 

Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze 

dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a 

distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do 

artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de 

ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do 

feito provoca o cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 

12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado 

pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição. Não há necessidade de 

intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio 

Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” 

promovida por EDIVALDO DUARTE BORGES, com qualificação nos autos, 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, e 

o faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo 

Civil; e, via de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na 

forma do artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte exequente. 

Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ. Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002365-28.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Thiago de 

Vasconcelos. Ré: Via Varejo S.A. – Casas Bahia. Vistos, etc... THIAGO 

DE VASCONCELOS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com “Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor de VIA 

VAREJO S.A. – CASAS BAHIA, devidamente qualificada, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de acordo de (id.12381577), 

pugnando pela extinção da presente ação, 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 proposta 

por THIAGO DE VASCONCELOS, em desfavor de VIA VAREJO S.A. – 

CASAS BAHIA. 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. 

Dispenso o pagamento das custas processuais remanescentes, com 

fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. Façam as baixas 

necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

13 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003468-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MACANHA MANGERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003468-07.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Daniela 

Macanha Mangerona. Executada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos, etc... DANIELA MACANHA MANGERONA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na ação de 

“Execução de Sentença” que move em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., devidamente qualificada, 

ingressou com o petitório de (id.10607155), vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte exequente 

é pertinente, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes 

à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo, promovido por DANIELA MACANHA MANGERONA, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

executada. 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, 13 de julho de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS TAKAHASHI AMSTALDEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000771-76.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Thomas Takahashi Amstaldem. Vistos, etc... 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, na presente ação que move em desfavor de 

THOMAS TAKAHASHI AMSTALDEM, devidamente qualificado, requereu a 

desistência da ação no (id.13213137), vindo-me conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, 

JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo aforado 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em desfavor de THOMAS 

TAKAHASHI AMSTALDEM, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte autora em consonância com o disposto no artigo 90 do CPC. 

Comunique-se ao senhor Oficial de Justiça para que devolva 

imediatamente o mandado sem cumprimento. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao Detran/Mt, bem como, aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito para baixa de restrição, uma vez que mencionada diligência cabe à 

parte e não ao Judiciário. Façam as baixas necessárias. Considerando 

que a parte renunciou ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

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 REQUERIDA 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418626 Nr: 1079-13.2009.811.0003

 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: SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARTELO NETO, KATIA MARTINS 

MARTELO, ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, NEUZA 

NOVAES ROCHA, NEUZA NOVAES ROCHA, ESPÓLIO DE JORGINA 

NOVAES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 180 informando que a irregularidade constante 

no nome da Sra. Jorgina foi sanada, determino o prosseguimento do feito, 

com a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificando as provas que pretendem produzir e 

justificando a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

Certifique-se acerca do decurso do prazo de apresentação de resposta à 

inicial pelos demais requeridos (João Martelo e Katia Martins).

 Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 428128 Nr: 10278-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSANELLO LOGISTICA TRANSPORTES LTDA 

ME, JOSELITO ARLINDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das informações acostadas às 83/85 e fls. 92/93, 

nas quais constam as notícias de que o juízo de falência determinou a 

suspensão de todas as ações executivas contra a falida e que o edital do 

quadro geral de credores (no qual consta o exequente) foi remetido para 

publicação.

 Em seguida, conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 426837 Nr: 9022-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DECIO FREIRE - OAB:2255-A

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 186, tendo em vista que a parte exequente 

requereu o prosseguimento do feito em relação aos honorários 

advocatícios do cumprimento de sentença, cujo valor não foi incluído no 

cálculo do credor (fls. 171-verso), e nem no cálculo do devedor (fls. 

186-verso).

Desse modo, verifica-se que ainda são devidos os honorários 

decorrentes da presente execução de sentença (fls. 169).

Diante do depósito efetuado pelo devedor às fls. 144/147, cujo montante 

atualizado perfaz o valor de R$ 1.141,15 (um mil, cento e quarenta e um 

reais e quinze centavos), conforme extrato em anexo, providencie-se o 

necessário ao levantamento do quantum depositado, expedindo-se alvará 

para depósito na conta indicada às fls. 189, haja vista que há nos autos 

procuração do peticionário para receber e dar quitação (fls. 20).

Observe-se, no entanto, os termos e prazos do Provimento n. 68/2018, do 

CNJ.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito 

em 15 (quinze) dias, e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 758583 Nr: 12496-84.2014.811.0003

 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: EVA PARREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CRÉDITO 

E COBRANÇAS S/S LTDA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIZ CUSTODIO - 

OAB:OAB-SP 273/810, GIZA HELENA COELHO - OAB:OAB/SP 166349

 Vistos etc.Da análise da impugnação de fls. 73, verifico que a parte 

autora alega prescrição da cobrança do débito sub judice. Por outro lado, 

o art. 9º do CPC/15 dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o 

contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão, sendo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 308 de 476



o art. 10 do mesmo Código veda a prolação de “decisões-surpresa”.Nesse 

sentido, colham-se os seguintes julgados:“EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVIMENTO PARA 

REFORMAR A SENTENÇA – ACÓRDÃO BASEADO EM DOCUMENTO 

SOBRE O QUAL A PARTE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO – 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 437, §1º, DO CPC – DECISÃO 

COLEGIADA ANULADA – RECURSO ACOLHIDO. 1. A sistemática adotada 

pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e 

efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos 

do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não 

surpresa na construção das decisões judiciais.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 900240 Nr: 5375-63.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL JOSÉ BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil).

Nos moldes dos artigos 829 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

cite-se o Executado para os atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida, ou apresente embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 do CPC/15).

Determino que, no mandado de citação conste também a ordem para 

penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (art. 829, §1º, CPC/15).

Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução.

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (§ 3°).

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios 

de dez por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade.

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 810639 Nr: 18099-07.2015.811.0003

 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: DANIEL JOSÉ BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN KISZEWSKI MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para conferir prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 66523 Nr: 1714-77.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, JOAO 

ROBERTO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre as informações de 

fls. 338/340, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717863 Nr: 13305-45.2012.811.0003

 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): CRUZ E ALMEIDA LTDA - ME, MARIA CLAUDIA 

ESSER DA CRUZ, MARILENE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, KASSIO BARBOSA 

DA SILVA - OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 387492 Nr: 17793-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE APARECIDA KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 735828 Nr: 15312-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 393236 Nr: 6715-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES 

LTDA ME, ANDRE ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 
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NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103, FERNANDO JOSÉ MASTELARO - OAB:8.527

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste à parte 

executada no petitório de fls. 119/122. Senão, vejamos.

Ressai dos autos que, na data de 11/05/2012, o patrono da parte 

executada juntou ao feito substabelecimento sem reservas de poderes ao 

Dr. Anderson Rocha de Souza (fls. 94/95).

Contudo, conforme consulta realizada no sistema Apolo nesta data e o 

teor da certidão da Gestora Judicial constante às fls. 126, o novo patrono 

da demandada não foi intimado via DJE acerca da sentença proferida em 

18/11/2013 (fls. 98/100), tendo a publicação da intimação se dado em 

nome dos antigos procuradores Fernando José Mastelaro e Alessandra 

Ampolini Mastelaro, o que a tornam nulos todos os atos processuais 

desde a publicação da sentença.

Demais disso, a alegação do exequente de que foram realizadas várias 

cargas de Advogados supostamente representando o executado não 

merece guarida, porquanto o único Advogado constituído nos autos para 

representar os interesses do demandado é o Dr. Anderson Rocha de 

Souza, o qual não efetuou nenhuma carga depois da prolação da 

sentença. Portanto, não há que se falar que o executado se deu por 

intimado por meio das cargas efetuadas em nome de Advogados 

estranhos ao processo.

 Ante o exposto, declaro a nulidade da intimação da sentença realizada em 

nome dos antigos patronos da executada e determino a reabertura de 

prazo para manifestação acerca daquele decisum, a contar da intimação 

desta decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 384432 Nr: 12517-41.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:MT/1823 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, é de conhecimento deste Juízo que o executado WALTAIR 

DE SOUZA já faleceu.

 O artigo 110 do Novo Código de Processo Civil dispõe que: "Art. 110. 

Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu 

espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 

1° e 2°."

Desse modo, na forma do art. 313, inciso I c/c art. 110, ambos do CPC/15, 

determino A SUSPENSÃO PROCESSUAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

até que o exequente indique sucessores do falecido para prosseguir 

nesta demanda, sob pena de, em não o fazendo, extinguir-se o feito em 

relação a ele, consoante artigo 485, III, CPC/2015.

Após, tornem os autos conclusos para análise dos pedidos pendentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707795 Nr: 2610-32.2012.811.0003

 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: CARMELITO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, 

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT

 Vistos etc.

Considerando a penhora do valor integral devido pela parte demandada 

(fls. 190/192) e o decurso do prazo legal sem manifestação (fls. 196), 

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ de levantamento, observando-se 

os dados bancários trazidos às fls. 195 e se o douta subscritora do 

pedido em questão possui procuração com poderes para receber e dar 

quitação.

 Observe-se, no entanto, os termos e prazos do Provimento n. 68/2018, do 

CNJ.

Tudo cumprido e levantado o valor pela parte, nada mais havendo 

pendente, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 451200 Nr: 6380-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R A SOUZA MOTOS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA VEÍCULOS - ME, 

GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - 

OAB:13807/MT, RONEY DE ALMEIDA SOUZA - OAB:17583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, à luz dos argumentos acima mencionados, declaro 

ineficaz em relação a este feito a venda do bem atinente a matrícula sob o 

nº. 61.249, vez que realizada em fraude à execução. Proceda-se à 

penhora do imóvel objeto da matrícula nº. 61.249 do CRI local, 

materializando por meio de termo, atentando ao disposto no artigo 838 e 

844 do CPC/2015.Consigne-se no termo de penhora que o ato foi 

determinado por ter sido reconhecida a fraude à execução e, assim, deve 

ser efetivado o registro do ato, ainda que o imóvel esteja em nome de 

outra pessoa. Intime-se a executada da constrição judicial e cientifiquem 

os adquirentes do imóvel constantes na matrícula (fls. 142/143).Expeça-se 

o necessário. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 796612 Nr: 12999-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS 

FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).Diante dessas razões, ALTERO DE OFÍCIO O VALOR ATRIBUÍDO À 

CAUSA EM EXAME, determinando que o autor fixe o valor da causa no 

quantum correspondente ao valor da execução, qual seja, R$ 188.660,74 

(cento e oitenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e setenta e quatro 

centavos), determinando, ainda, sejam recolhidas as custas de 

distribuição remanescentes em decorrência desta alteração, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito em exame 

sem resolução de mérito.Proceda-se à retificação do valor da causa no 

sistema Apolo e capa dos autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 779581 Nr: 6022-63.2015.811.0003

 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: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU SANTOS FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS pelos fundamentos já 

consignados, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL APRESENTADO 

NA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, constituindo-se de pleno direito o título 

executivo judicial em relação ao cheque de fls. 22, e determinando o 

prosseguimento do processo na forma prevista em lei, forte no art. 702, § 

8°, do CPC/15, no importe de R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco 
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reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do vencimento 

do débito, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados desde a data da primeira apresentação à instituição financeira 

- 19.01.2015, conforme data constante do verso da cártula em comento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 381117 Nr: 9390-95.2006.811.0003

 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: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELBERB COSTA BAIMA, SARA GOMES 

PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que, após a prolação de sentença neste feito, as partes 

entabularam acordo, pugnando por sua homologação, consoante se vê às 

fls. 280/282.

 A pretensão merece ser acolhida.

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;

(...)”

Com efeito, 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.

 Custas conforme estabelecido na sentença (fls.180/182) e honorários 

conforme acordado.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, em face 

da renúncia ao prazo recursal, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivando-se os autos independentemente 

de nova determinação.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se, arquivando-se os autos 

em seguida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 416636 Nr: 12309-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MODESTO MONTEIRO ALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora via BacenJud, por haver este sido realizado 

recentemente.

Determino a pesquisa junto ao sistema RENAJUD sobre a existência de 

veículos em nome da parte executada, bem como a inserção da restrição 

pretendida, caso localizados bens desembaraçados, conforme art. 835, 

IV, do CPC/15.

 Em caso de busca positiva, intime-se a parte exequente para que informe 

a localização do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

efetivação da penhora, nos termos do artigo 839 do CPC/15, sob pena de, 

no silêncio, o que deverá ser certificado, este Juízo extinguir o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Em caso negativo, DEFIRO a busca de bens por meio de INFOJUD, 

conforme os termos do artigo 835, II a XIII, do CPC/2015, estando 

evidentemente esgotadas as providências destinadas à busca de bens. 

Essa circunstância autoriza a pretendida quebra de sigilo fiscal, nos 

moldes postulados.

Nesse sentido:

"A autorização para consulta ao sistema INFOJUD deve ser operada em 

caráter excepcional, esgotados todas as diligencias necessárias. Nesse 

sentido: 'A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em 

caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a 

quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte 

executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos 

meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de 

penhora' (Acórdão n. 888115, 20140020249844AGI, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2015)". 

(Acórdão n.928892, 20150020309733AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 

12/04/2016. Pág.: 229).

Enquadrando-se o caso em exame, portanto, dentre as hipóteses em que 

se admite a medida de quebra de sigilo pretendida, dada a frustração de 

busca de bens dos devedores por todos os outros meios disponíveis, 

DEFIRO o pleito.

Acondicionadas às informações requisitadas na forma recomendada na 

CNGC/MT, vista à parte credora para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 348455 Nr: 3846-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença movido por RUI 

BARBOSA FREITAS em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, requerendo 

a intimação do executado para efetuar o pagamento do valor 

correspondente ao baú frigorífico a que fora condenado a restituir, no 

importe de R$ 118.389,20 (cento e dezoito mil, trezentos e oitenta e nove 

reais e vinte centavos), bem como o valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove 

mil e quinhentos reais), referente a 69 dias de multa arbitrada pelo 

descumprimento da obrigação, o que totaliza o montante de R$ 157.889,20 

(cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte 

centavos).[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418152 Nr: 595-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIFARMA DROGARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora via BacenJud, por haver este sido realizado 

recentemente.

Defiro o pedido de requisição de informações junto à Secretaria da Receita 

Federal, acerca do CPF da parte executada, estando evidentemente 

esgotadas as providências destinadas à busca de bens. Essa 

circunstância autoriza a pretendida quebra de sigilo fiscal, nos moldes 

postulados.

Nesse sentido:

"A autorização para consulta ao sistema INFOJUD deve ser operada em 

caráter excepcional, esgotados todas as diligencias necessárias. Nesse 

sentido: 'A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em 

caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a 

quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte 

executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos 

meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de 

penhora' (Acórdão n. 888115, 20140020249844AGI, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2015)". 

(Acórdão n.928892, 20150020309733AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5ª 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 311 de 476



Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 

12/04/2016. Pág.: 229).

Enquadrando-se o caso em exame, portanto, dentre as hipóteses em que 

se admite a medida de quebra de sigilo pretendida, dada a frustração de 

busca de bens dos devedores por todos os outros meios disponíveis, 

DEFIRO o pleito.

Acondicionadas às informações requisitadas na forma recomendada na 

CNGC/MT, vista à parte credora para requerer o que entender de direito 

em 05 (cinco) dias.

INDEFIRO o petitório de fls. 154, item 5, visto que aludida diligência incumbe 

à parte exequente.

A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 431043 Nr: 12893-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados nesta ação 

de depósito proposta e determino que o requerido, em 24 (vinte e quatro) 

horas, entregue ao requerente o bem descrito às fls. 09 ou o seu 

equivalente em dinheiro (o principal, atualizado, em analogia ao art. 2º, § 

1º, do DL 911/69).Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §4º do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.CONSIGNO, outrossim, que, depois do trânsito em julgado, com a 

devida certificação, caso haja posterior pedido de cumprimento de 

sentença devidamente instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC/15, deverá 

esta Secretaria PROMOVER às anotações e alterações necessárias. Em 

seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, mediante o 

pagamento do débito, acrescido de eventuais custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. 

Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor 

poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto no artigo 

525 do CPC/15. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE 

TRATA DE FEITO INCLUÍDO NA META 2 DO CNJ, QUE DEMANDA 

PRIORIDADE MÁXIMA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741124 Nr: 2753-50.2014.811.0003

 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: VALDINEI MANOEL DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL PEREIRA BENEVIDES, ESPOLIO DE 

FRANCISCA SIQUEIRA BENEVIDES, VITAL PEREIRA BENEVIDES, 

ELISVALDO SIQUEIRA BENEVIDES, EDEMIR SIQUEIRA BENEVIDES, 

NERCÍDIO SIQUEIRA BENEVIDES, BELIRA SIQUEIRA BENEVIDES, 

CARMELITA SIQUEIRA BENEVIDES, EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES, JOSE 

PEREIRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23/128/ MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 137/140.

A pretensão merece ser acolhida.

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;

(...)”

Com efeito, 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.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770207 Nr: 2250-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B/MT

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 36698 Nr: 123-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON FIRMINO DOS SANTOS, PERFIL MODAS 

LTDA, SIDNEY FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715261 Nr: 10526-20.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. C. OLIVEIRA-ME, LEANDRO JOSE 

CARLOS OLIVEIRA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, AURORA RODER DE 

OLIVEIRA

 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: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação do patrono da parte requerida, acerca do r. Despacho de folha 

172, a seguir transcrito: "Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso 

positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda 

manejada. A seguir, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 717398 Nr: 12829-07.2012.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO ONOFRE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS FAZENDA ESPERANÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 809620 Nr: 17814-14.2015.811.0003

 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: TIAGO TEIXEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIVALDO BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES 

- OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 784541 Nr: 7978-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRALELETRO LTDA - ME, JULIO CESAR 

SCHMITT CRESPO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 726302 Nr: 7237-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIA OLIVEIRA DE MELLO -ME, OTAVIA 

OLIVEIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 746214 Nr: 5716-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MOTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 Intimação do patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de folha 42, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 435015 Nr: 3681-40.2010.811.0003

 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: FRANCISCA PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO PRIMO VIEIRA, MAXIMA 

MARIA VIEIRA, ANA MARIA VIEIRA, JOAQUIM PRIMO VIEIRA, VALDOMIRO 

PEREIRA DOS SANTOS, SALVADOR PRIMO VIEIRA, JOÃO LOURENÇO DE 

MOURA, ROMUALDO PRIMO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSILENE BITENCOURT IANHES 

BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da Certidão 

de folha 128, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406325 Nr: 2031-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO 

PEREIRA, IOLANDA MACHADO MENDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca das 

informações juntadas aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 48284 Nr: 3710-81.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ELISIA NEVES NETO 

DE CEZARO - OAB:4494/MT

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar acerca da 

certidão de folha 644, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

(05)cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773230 Nr: 3662-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA, VALDECY 

LEOPOLDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 784892 Nr: 8122-88.2015.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, 

JOSÉ CARLOS DE MATOS, EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO, RITA 

LILIAN RIBEIRO DE BRITO, WEVERTON WURZIUS, EVELYN WURZIUS, 

JORGE SOARES DA SILVA, ODAIR JOSE MENDES ARAUJO, EDEGAR 

PAZ, SIMONE APARECIDA LUCIO DOS SANTOS SILVA, ADAM WURZIUS, 

FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS PAZ, C M OBRAS E PROJETOS LTDA 

- ME, AMANDA DE OLIVEIRA, MARIA ELISIANE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - OAB:14482B, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, ROZINETE TEIXEIRA DOS 

SANTOS ABREU - OAB:OABMT 19.921

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 480, 

a seguir; "Vistos etc. Cumpra-se o impulsionamento da certidão retro e, a 

par disso, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual 

conexão entre esta demanda e a ação código 803637, que já está apensa 

a esta demanda, em 15 (quinze) dias. A seguir, conclusos para 

deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777668 Nr: 5328-94.2015.811.0003

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR-39.274, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da r. 

Certidão de folha 703, a seguir: " Certifico e dou fé que, em cumprimento 

ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO os 

procuradores das partes para manifestarem, no prazo legal, sobre a r. 

Decisão de fls. 702, requerendo, para tanto, o que entenderem de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 873640 Nr: 7884-98.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NERI ME, SAMUEL NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:5.871/MS

 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.: 431693 Nr: 353-05.2010.811.0003

 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: OTONIEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO do procuradorr da parte exequente para que se manifeste em 

05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816723 Nr: 1807-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON NASCIMENTO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - 

OAB:206.339-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora para que se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719429 Nr: 467-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARROS AUTO MECANICA LTDA, ALESSANDRO LUCA 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEMAZIO ALVES BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO NASCIMENTO - 

OAB:15324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora do r. despacho de fls 71 a seguir 

transcrito:Manifeste-se o exequente em 30 (trinta) dias, conferindo regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. (art. 485, III, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 836545 Nr: 7518-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ESTEVÃO ABELIN, GLIDY MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, ZORAIA ESTEVÃO ABELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RANDAZZO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A

 Do procurador da parte embargante do r. despacho de fls 203, parte final 

transcrita:Desse modo, considerando que a parte contrária não havia sido 

citada ainda, torna-se tempestivo o aditamento à inicial de fls. 64/99.Não 

obstante tenha o embargado expressamente dispensado a produção de 

provas, a qual pugna pelo julgamento antecipado da lide, certo é que deve 

ser oportunizado à parte autora 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 autora a fim de que se manifeste sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverá a embargante especificar as provas que 

desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento 

de plano da demanda manejada.A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777703 Nr: 5335-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA REZENDE PORTELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 314 de 476



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22819, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR

 INTIMAR a parte requerida para que traga aos autos a Cédula Rural objeto 

desta ação no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 748695 Nr: 7088-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS DIONISIO, 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - AAMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

sobre as folhas 68/69, requerendo, para tanto, o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 807967 Nr: 17326-59.2015.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NEVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora, para no prazo de 10(dez)dias 

requeira o que entender de direito .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 836545 Nr: 7518-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ESTEVÃO ABELIN, GLIDY MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, ZORAIA ESTEVÃO ABELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RANDAZZO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A

 Vistos etc.

De início, DETERMINO que se proceda ao imediato desapensamento da 

demanda executiva destes embargos propostos, haja vista que sua 

tramitação conjunta é exceção (apenas na hipótese de serem os 

embargos recebidos com efeito suspensivo, o que não ocorreu “in casu”, 

consoante se vê às fls. 100), e não regra.

Analisando os autos, verifico que a parte autora já havia apresentado 

emenda à inicial às fls. 64/99. Todavia, a petição foi protocolizada 

duplicadamente às fls.139/175.

Prescreve o artigo 329 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 

pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à 

respectiva causa de pedir.”

Desse modo, considerando que a parte contrária não havia sido citada 

ainda, torna-se tempestivo o aditamento à inicial de fls. 64/99.

Não obstante tenha o embargado expressamente dispensado a produção 

de provas, a qual pugna pelo julgamento antecipado da lide, certo é que 

deve ser oportunizado à parte autora 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 autora a fim de que se manifeste sobre o 

interesse na produção de prova neste feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverá a embargante especificar as provas que 

desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento 

de plano da demanda manejada.

A seguir, conclusos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008235-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO OAB - RO6269 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.W MOTOS MULTIMARCAS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003916-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 13371601, 

R$778,91 e R$719,86 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754770 Nr: 10192-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEMAR ROCHA, LUCINEIDE DAS GRAÇAS 

ALENCASTRE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO PEREIRA FARINHA, 

SANDRA MARIA PEREIRA FARINHA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor dos autores a USUCAPIÃO da área de 360m², situada 

neste município de Rondonópolis-MT, devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial, correspondente a matrícula nº 9.480, do 

CRI local. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

amparo no artigo 85, §8º, do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça 

mandado de registro do referido imóvel, em nome dos requerentes ao 

Cartório Imobiliário, com cópia desta decisão. Remeta o feito ao Cartório 
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Distribuidor para apuração das custas processuais, intimando os 

devedores, por ARMP, para pagamento em 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Srª Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providencias cabíveis. Após, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 

12 de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438090 Nr: 6757-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A BATISTA REZENDE ME, FABIO CAMILLO, 

VALÉRIA APARECIDA BATISTA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 

- OAB:MT/4478

 Código nº 722793

Vistos etc.

I – Defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome do devedor 

FÁBIO CAMILO, formulado pelo credor à fls. 290.

 II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403878 Nr: 17372-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAFJ, PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 Código nº 403878

Vistos etc.

I – Considerando que o credor não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes aos devedores, defiro o pedido formulado à fls. 182, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome dos mesmos.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 302890 Nr: 5226-92.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO E AGUIAR LTDA, ANTERO DE ASSIS 

AGUIAR, ANA MARIA DE MELO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 302890

Vistos etc.

I – Considerando que a credora não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes aos devedores, defiro o pedido formulado à fls. 353, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome dos mesmos.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709792 Nr: 4732-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A), ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 709792.

 Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2015 - fls. 120), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome do devedor, 

pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência de 

eventuais veículos existentes.

 II – Cumprida a determinação judicial, dê-se vista dos detalhamentos da 

Ordem Judicial ao credor.

 III – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441944 Nr: 10613-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº. 441944.

 Vistos etc.

I - Defiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 172, para realização da 

pesquisa com utilização do sistema Renajud, visando a localização de 

veículos por ventura existentes em nome do executado, procedendo ao 

bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a busca, seguindo o 

que dispõe o art. 837, do NCPC.

II - Restando frustrada a pesquisa pelo Sistema Renajud, defiro, desde já, 

a pesquisa pelo Infojud para obtenção das declarações de Imposto de 

Renda do executado, apenas dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

III - Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor.

 IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730717 Nr: 11283-77.2013.811.0003

 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): A O M EMPREENDIMENTOS E IMOBILIÁRIA 

LTDA, NIVALDO DUQUE DOS SANTOS, NILZA DUQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno 

os requeridos a pagarem ao autor a importância de R$ 195.305,87 (cento 

e noventa e cinco mil, trezentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), 

sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 
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1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. 

Condeno ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º, do 

artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

r e c u r s a l  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743454 Nr: 4056-02.2014.811.0003

 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: SELMA DE FRANÇA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a parte 

demandante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do advogado da demandada, em verba que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), observando o § 8º, do artigo 85 do CPC. O 

ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, uma vez que a parte autora goza dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Expeça Alvará para levantamento do valor dos 

honorários periciais depositados à fls. 140, em favor do Sr. Expert em 

conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de julho de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 766107 Nr: 447-74.2015.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 766107

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Requerido: Rodrigo Alves de Oliveira

Vistos etc.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, também 

qualificado no processo, pleiteando a busca e apreensão do bem descrito 

à fls. 04.

 A parte requerida não foi citada. Às fls. 56 a autora requereu a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Determino a baixa da restrição 

sobre a motocicleta pelo sistema Renajud. Indefiro o pedido de expedição 

de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, vez que não houve nenhuma 

determinação do juízo neste sentido. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 13008 Nr: 7747-25.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, IVANILDES DE SOUZA, 

IVANILDE DE SOUZA, JOSE ANTONIO COELHO DE ARAUJO, MARCELLA 

SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Código nº 13008

Vistos etc.

Considerando o valor bloqueado via bacenjud à fls. 241/243, defiro o 

pedido de levantamento, na forma requerida pela credora à fls. 246.

Após, diga a exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41011 Nr: 983-52.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE MOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Código nº 41011

Vistos etc.

I – Defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome da devedora, 

formulado pelo credor à fls. 487.

 II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743462 Nr: 4064-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER MENDES GARCIA, GILSE 

VICTORIO GARCIA, ALCIDES ALVES DOS SANTOS, JOAO LUIZ DE 

SOUZA, WILSON VICTORIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor dos autores a USUCAPIÃO da área de 303,75 m2, situada 

neste município de Rondonópolis-MT, devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em 

julgado expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome dos 

autores ao Cartório Imobiliário, nos termos do art. 945, do CPC vigente a 

época, com cópia desta decisão. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de julho de 2018.MILENE 
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APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405792 Nr: 1514-21.2008.811.0003

 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): COMERCIO DE CEREAIS JORDAO LTDA ME, 

ROGERIO ANTONIO KULEVICZ, EDMUNDO JORDAO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS 

- OAB:16869/O

 Código nº 405792

Vistos etc.

Considerando a alteração do Estatuto Social da credora, defiro o pedido à 

fls. 360/361 para a retificação do pólo ativo da lide, fazendo constar como 

exequente a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso - Sicred Sul MT. Promova as anotações e alterações 

necessárias.

Considerando, ainda, que a credora não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes aos devedores, defiro o pedido formulado à fls. 366, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome dos mesmos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de julho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797828 Nr: 13395-48.2015.811.0003

 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: JOVELINA LOPES SOLANO, DIEGO JUNIO LOPES 

SOLANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITOS SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT17793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 797828

Vistos etc.

JOVELINA LOPES SOLANO e DIEGO JUNIO LOPES SOLANO DA SILVA, 

qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO VERBAL COM PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E PEDIDO LIMINAR contra CARLITOS SOARES DE ALMEIDA, 

também qualificado no processo, objetivando obter a rescisão de contrato 

tácito firmado entre as partes com reintegração de posse do imóvel 

descrito na inicial.

Intimados na pessoa da advogada constituída, e pessoalmente, para 

providenciarem andamento do feito, informando o atual paradeiro do 

requerido, os autores quedaram-se inertes (fls. 72,77 e 81). Vieram-me os 

autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse dos 

requerentes em promoverem os atos necessários para o regular 

andamento do feito, vez que até a presente data não houve a 

angularização processual, com a citação do requerido.

In casu, visível é a falta de interesse dos autores em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que a ausência de endereço do réu impossibilita o desenvolvimento válido 

e regular do processo.

 No presente caso, os requerentes não manifestam interesse no impulso 

processual, porquanto a demanda foi ajuizada em 14/09/2015, e, 

decorridos mais de 02 (dois) anos, não houve a regularização processual, 

tampouco, a citação do demandado.

Ex positis, considerando a inércia dos autores, que não promoveram os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do CPC. Custas pelos 

requerentes. Sem verba honorária vez que a angularização processual 

não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 03 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 274002 Nr: 5658-19.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ DE MORAES, SEBASTIAO GOMES 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT11409, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9218/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.3.0 - DO 

CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAISDoravante, determino que a srª 

Gestora somente faça a conclusão dos autos ao gabinete, após o efetivo 

cumprimento da decisão judicial proferida, não se submetendo ao 

açodamento de quem quer que seja. Intime.Rondonópolis-MT, 04 de julho 

de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806503 Nr: 16847-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTENIO RONDON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Caso a testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste 

a intenção em ouvi-la por carta precatória (artigo 453, II, do CPC), fica 

deferido o pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte 

interessada retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sendo certo que não haverá nova intimação para tal 

desiderato.Os patronos de ambas as partes deverão promover a 

intimação de suas testemunhas arroladas. Optando as partes, pela 

intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, deverão 

juntar aos autos cópia da aludida correspondência de intimação e do seu 

respectivo recebimento, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem 

a data da audiência. Consigno que a não comprovação no prazo supra 

e/ou havendo a ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na 

desistência da inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 04 

de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788923 Nr: 9788-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ORONDJIAN - 

OAB:5.314, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:OAB/MS/12819, 

EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17701, MARCELO ALEXANDRE DA 
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SILVA - OAB:6.389-MS, THIAGO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17700

 Código nº 788923

Vistos etc.

Considerando as graves acusações perpetradas pela credora, inclusive, 

com comprovação por meio de laudo de vistoria, o qual conclui que o 

imóvel dado em garantia não encontra-se na posse do 

executado/proprietário, ou seja, o bem não existe no mundo físico, defiro a 

recusa manifestada pela exequente à fls. 159/162.

Defiro o pedido de penhora formulado pela credora à fls. 84/85 e 131, 

sobre o imóvel objeto da matrícula nº 270, do CRI de Itiquira/MT. A 

formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, 

§ 1º e 844, da Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada a constrição judicial, intime os devedores.

Diante das gravidades dos fatos trazidos aos autos, determino a produção 

de prova pericial sobre o imóvel dado em garantia do título exequendo. 

Nomeio perito do Juízo o Engenheiro Agrimensor FERNANADO CÉSAR 

MUNHOZ GARCIA, independente de compromisso, com endereço na Av. 

Ponta Porã, nº 624, Jardim Mato Grosso, fone (66) 99984-1101. Intime-o 

para apresentar proposta de honorários que serão custeados pela 

credora.

Outorgo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, querendo.

Vindo aos autos a proposta de honorários, digam as partes.

 Como quesito do Juízo deverá o expert responder se o imóvel, objeto da 

matrícula nº 1.572, do CRI de Pedro Gomes/MS, encontra-se encravado no 

solo, bem como, na posse de JORGE WANOWICH ESTEVÃO.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 04 de julho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 352863 Nr: 7921-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRL, CDAESR, EMRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B/MT, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO AUDE - 

OAB:4667/MT

 "EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. ATOS POSTERIORES. 

NULIDADE. Com o falecimento de um dos executados, torna-se 

imprescindível que o magistrado proceda à imediata suspensão do 

processo, nos termos do artigo 265, I, do CPC, e promova a habilitação 

dos herdeiros que irão substituí-lo, com a observância do procedimento 

descrito nos artigos 1055, e seguintes, do Código de Processo Civil. Os 

atos processuais praticados após o falecimento de um dos executados 

são inexistentes." (TJMG. 12ª Câmara Cível. Apelação nº 

1.0411.04.014300-9/001. Rel. Des. Alvimar de Ávila. publ. 22/07/06).Dessa 

forma, a suspensão do processo é medida que se impõe.Dessarte, 

determino a intimação da advogada LUIZA MENDES DA SILVA, com 

poderes nos autos à fls. 178, para que promova a retificação do pólo ativo 

da demanda para a inclusão do espólio ou sucessores de RIAD MAGID 

DANF, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417437 Nr: 13061-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNDS, BHNDS, LAURA CRISTINA NEVES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA SEMENTES TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Por fim. "Do despacho saneador, se não há recurso em tempo hábil, 

decorre preclusão consumativa, que impede voltem a ser discutidas 

questões nele decididas (art. 473), ou que nele deveriam ter sido tratadas" 

(Op. cit. p. 413). Salienta-se que o artigo 507, do CPC, veio exatamente 

reafirmar o princípio de que processar, do latim procedere, é uma 

sucessão de atos in itinere, um caminhar sempre adiante, que não pode 

retroceder, sob pena de instaurar o tumulto processual e, ao mesmo 

tempo, acarretar insegurança às partes. Dessa forma, mantenho as 

decisões à fls. 656, 670, 672, 684, 708 e 723, devendo a parte 

interessada buscar os meios processuais próprios para modificá-la.Da 

mesma forma, mantenho a decisão à fls. 773, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo os pagamentos dos valores devidos pela devedora 

serem depositados judicialmente.Lado outro, defiro o pedido de 

levantamento dos valores depositados em juízo, na forma requerida à fls. 

800/802.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 05 de 

julho de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818132 Nr: 2260-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J JUSTINO FILHO & SILVA DE SOUZA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Código nº 818132

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se a recalcitrância da 

requerida em cumprir a ordem emanada deste Juízo, vez que continua a 

lançar, irregularmente, efluentes líquidos, sem o devido tratamento, 

diretamente no solo e, também, no leito da Avenida dos Transportes, 

devido a falta de manutenção periódica no sistema de tratamento, em 

desacordo com a Licença Ambiental emitida. (fls. 82)

A cota Ministerial, à fls. 78, há de ser deferida porquanto a decisão 

emanada deste Juízo não restou cumprida pela requerida.

Dessa forma, determino a suspensão das atividades empresariais da ré, 

no imóvel descrito na inicial.

 Expeça mandado de embargo das atividades da demandada, inclusive 

com a suspensão da Licença de Operação, até que todas as 

irregularidades apontadas pela SEMMA, à fls. 80/97, sejam regularizadas. 

Defiro, desde logo, requisição de força policial, se for o caso.

Outorgo à ré, o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação das 

determinações emanadas do Juízo.

 Com o decurso do prazo, alhures concedido, dê-se vista ao Ministério 

Público.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário com urgência.

Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818954 Nr: 2540-73.2016.811.0003

 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: VALTER DOMICIANO DE SOUZA

 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 

- OAB:OAB/MT8506A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de 

cobrança. Condeno a requerida a pagar ao autor o valor do prêmio do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Sobre o quantum devido incidirá 

correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da citação. Considerando que as partes 
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decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 

2º, do CPC. Custas proporcionais pro rata. A sucumbência em relação ao 

autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o 

mesmo goza do benefício da assistência judiciária gratuita. Deixo de 

determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da 

nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o 

entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários 

sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o 

mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às 

outras quantias que possuem essa mesma natureza. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776911 Nr: 5021-43.2015.811.0003

 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: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido formulado em sede de embargos monitórios propostos pela 

embargante. JULGO EXTINTO processo, com amparo no artigo 267, VI e 

VIII, do Código de Processo Civil/73. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) do valor atualizado da dívida, observando o que estabelece o 

artigo 20, § 3º, do CPC/73. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65299 Nr: 308-21.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS, SILVIA HELENA 

CARNEIRO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Código nº. 65299.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores que 

totalizam o importe de R$ 4,18 (quatro reais e dezoito centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 871.974,24 (oitocentos e setenta 

e um mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

fls. 909.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410731 Nr: 6778-19.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILO GERCIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA CLARO ALLAGE 

- OAB:4200/MT

 Código nº. 410731.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado, no 

importe de R$ 95,79 (noventa e cinco reais e setenta e nove 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 – Quanto ao pleito formulado pelo exequente à fls. 217, defiro os itens 

02 e 03. Expeça certidão para efeito de protesto do débito exequendo, nos 

termos do artigo 517 do CPC, bem como, ofício para inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3, 

do CPC.

 IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429772 Nr: 11772-56.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOCK & CIA LTDA ME, ELVIS ALAN BOCK, 

ELIANE DUARTE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 Código nº. 429772.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime o exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425671 Nr: 7770-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR TARGA JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Código nº. 425671.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime o exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440057 Nr: 8724-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, LUCIA 

MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15.481-MT

 Código nº. 440057.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime o exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755152 Nr: 10379-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAINARDI E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA OLIVEIRA - 

OAB:7.206-B/MT, MARCOS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:N°9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 755152.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime a exequente 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408539 Nr: 4248-42.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS CREMONEZ, JOAO 

CREMONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Código nº. 408539.

 Vistos etc.

Em face do caráter sigiloso, desentranhe os documentos referentes à 

pesquisa junto a Receita Federal constante à fls. 372/383 e arquive em 

pasta própria, certificando o necessário.

Após, intime o exequente acerca dos detalhamentos das ordens judiciais, 

bem como, para promover o regular andamento do feito, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 09 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789003 Nr: 9812-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVANILDO DE SOUZA DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, FRANCIELY ALVES FRANCO - OAB:19891/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA COMPROVAR A FORMALIZAÇÃO DA 

CONSTRIÇÃO, NOS TERMOS DO ITEM II DA DECISÃO DE FLS. 43, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785148 Nr: 8242-34.2015.811.0003

 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: LEISLA MOURA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Ex positis, provada a responsabilidade do preposto da ré no acidente, 

evidenciado o dano e o nexo de causalidade, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial. Condeno a requerida a indenizar a autora, a 

título de danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza 

e demais sequelas psicológicas decorrentes do acidente, causada em 

face de culpa da requerida, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da 

citação. Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixo 

em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observando o § 2º, do 

artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

r e c u r s a l  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 10 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701751 Nr: 9729-78.2011.811.0003

 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: NADIA FERREIRA AIRES, ASSIONIR FERREIRA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, NILTO PEREIRA 

DE BARROS, ROSANGELA MATOS GUIMARAES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor do autor a USUCAPIÃO da área de 200,00 m2, situada 

neste município de Rondonópolis-MT, devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome da 

autora ao Cartório Imobiliário, com cópia desta decisão. Após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de julho 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734488 Nr: 14275-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 321 de 476



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da 

antecipação de tutela deferida, inclusive em relação à astriente fixada. 

Condeno a demandada ao pagamento da quantia de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), a título de indenização pelos danos ambientais 

pretéritos, cujos valores deverão ser depositados na Conta Única Judicial 

vinculada ao processo para atender exclusivamente projetos ambientais. 

Condeno, também, a requerida à perda de incentivos e benefícios fiscais 

concedidos pelo Poder Público; e, à perda e suspensão de participação 

em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Deixo 

de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em face da não incidência neste rito processual. Transitada 

em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de junho de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711411 Nr: 6419-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ANTONIO CARDOSO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno sem efeito a intimação de fls. 234 em razão de erro 

material.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795378 Nr: 12551-98.2015.811.0003

 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: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIAN TRANSPORTES LTDA-ME, SLE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 16.221-A, VALDIR MATHEUS PAIVA DE 

SOUZA - OAB:34384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

DESCHERMAYER JUNIOR - OAB:72058

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON MENDES 

DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 12551-98.2015.811.0003, 

Protocolo 795378, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790372 Nr: 10378-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA, EDVALDO PEREIRA 

BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIAN TRANSPORTES LTDA - ME, SLE 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

DESCHERMAYER JUNIOR - OAB:72058

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON MENDES 

DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 10378-04.2015.811.0003, 

Protocolo 790372, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422604 Nr: 4849-14.2009.811.0003

 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: HERMES ANTONIO DOMBROSKI, SEBASTIAO REZENDE 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIRES OLIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO, para devolução dos autos nº 4849-14.2009.811.0003, 

Protocolo 422604, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835415 Nr: 7224-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ODAIR PEREIRA DE 

MOURA, para devolução dos autos nº 7224-41.2016.811.0003, Protocolo 

835415, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822073 Nr: 3635-41.2016.811.0003

 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: ILSE HEIN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA LAYS PIRES 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 3635-41.2016.811.0003, 

Protocolo 822073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724138 Nr: 5128-58.2013.811.0003

 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: JHONE DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMANUEL 

ROSSATO MURARO, para devolução dos autos nº 

5128-58.2013.811.0003, Protocolo 724138, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856389 Nr: 1925-49.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BONESSO FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 
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LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 1925-49.2017.811.0003, 

Protocolo 856389, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792712 Nr: 11409-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BONESSO FRUET, BONIFACIO 

RIBEIRO ROCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 11409-59.2015.811.0003, 

Protocolo 792712, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394802 Nr: 8276-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLE DA 

COSTA CACERES, para devolução dos autos nº 8276-87.2007.811.0003, 

Protocolo 394802, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813820 Nr: 825-93.2016.811.0003

 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: ROSA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA

 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 FILHO - OAB:3150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 825-93.2016.811.0003, 

Protocolo 813820, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433674 Nr: 2340-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, ANTONIO CARLOS CAMACHO, 

REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 2340-76.2010.811.0003, 

Protocolo 433674, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284283 Nr: 34-18.2002.811.0003

 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): A. A. AMARAL E CIA LTDA, VALDIRENE 

AFONSO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 34-18.2002.811.0003, 

Protocolo 284283, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773057 Nr: 3590-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINE BORGES 

CORDEIRO, para devolução dos autos nº 3590-71.2015.811.0003, 

Protocolo 773057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427012 Nr: 9131-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANATALÍCIO 

VILAMAIOR, para devolução dos autos nº 9131-95.2009.811.0003, 

Protocolo 427012, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821892 Nr: 3565-24.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON DE SOUZA FERREIRA, IVAILTON 

FERREIRA SOARES, SUELY APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANATALÍCIO 

VILAMAIOR, para devolução dos autos nº 3565-24.2016.811.0003, 

Protocolo 821892, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778338 Nr: 5565-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 5565-31.2015.811.0003, Protocolo 

778338, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875597 Nr: 8630-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 8630-63.2017.811.0003, Protocolo 

875597, 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.: 764215 Nr: 15436-22.2014.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, para 

condenar os requeridos a pagarem ao autor a importância de R$ 

474.894,38 (quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e 

quatro reais e trinta e oito centavos), sobre os quais incidirão correção 

monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% 

ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, ainda, 

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 15% sobre o valor 

da demanda, atualizado, o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769626 Nr: 1986-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR FELTRIN CAMPOS-ME, DANIELA 

BONOTTO MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, para 

condenar os requeridos a pagarem ao autor a importância de R$ 

141.481,29 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 

vinte e nove centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo 

INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, ainda, as 

requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 15% sobre o valor 

da demanda, atualizado, o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778782 Nr: 5689-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERFFERSON RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência em relação 

ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que 

o mesmo goza do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual ratifico 

nesta oportunidade. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 09 de julho de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803155 Nr: 15643-84.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR PERES CRUVINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONECTA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:OAB/MG 83.492, DANIEL MENDES BARBOSA - OAB:MG 

100.177, EDUARDO PAOLIELLO - OAB:80.702/MG, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MG76696, LEANDRO MARTINS 

PARREIRA - OAB:86037

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem ao 

autor, pelos serviços prestados, a quantia de R$ 25.332,30 (vinte e cinco 

mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), devidamente 

comprovado nos autos, sobre o qual incidirá correção monetária desde o 

vencimento e juros de mora desde a citação (Súm. 362/STJ). Condeno, 

ainda, as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do autor, em 

verba que fixo em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações.P.R.I.C.Rondonópolis/MT, 10 de julho 2.018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 759638 Nr: 13167-10.2014.811.0003

 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, IMOBILIARIA ADRIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ALVES MEIRA, LUCELIA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103

 Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Decreto a 

rescisão do contrato particular de compra e venda do imóvel. Determino 

que os autores retenham 15% do valor das prestações pagas, a título de 

taxa de administração, devolvendo o restante aos réus, com correção 
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monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no 

contrato, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês. Condeno os 

demandados a indenizarem os requerentes pela fruição do imóvel, no 

valor correspondente a 1% a.m. do valor do contrato, corrigido, devendo 

referido valor ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo 

do contador; condeno, ainda, os autores a indenizarem os réus pelas 

benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, no valor apurado 

pela perícia técnica, devidamente homologada pelo juízo, e compensadas 

com as perdas e danos devidas pelos demandados; reintegrar os autores 

na posse do imóvel, mediante a expedição do competente mandado. Por 

terem os autores decaídos em parte mínima do pedido, nos termos do 

artigo 86, § único, do Código de Processo Civil, condeno os demandados 

ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação. A sucumbência 

somente será exigível se presentes os requisitos legais vez que os 

requeridos comprovam suas condições de hipossuficientes, razão pela 

qual defiro a eles os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, comprovado o pagamento da indenização e da 

fruição, expeça mandado de reintegração de posse a favor dos 

requerentes. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 11 de julho de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 859373 Nr: 3005-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS 

FERNANDA BATISTA, HERBERT DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/OAB/MT

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente os 

embargos de terceiro. Determino a desconstituição do gravame 

formalizado nos autos da ação de em apenso (código nº 101378) sobre 

os 433,6493 de propriedade dos embargantes. Condeno o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC. Translade cópia desta decisão para os autos em apenso. Transitada 

em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, providencie a baixa 

da restrição. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 11 de julho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 13319-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA 

FILHO, JAÍVO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT,  LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 Código nº 101378

Vistos etc.

Cumpra a decisão proferida no apenso (código nº 101378).

Com o trânsito em julgado daquele decisum, cumpra a decisão à fls. 421.

Rondonópolis-MT, 11 de julho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813758 Nr: 812-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente o pedido 

inicial. Declaro a inexistência da dívida no valor de R$ 235,72 (duzentos e 

trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), constante do documento à 

fls. 24. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, 

condeno a demandada a pagar a requerente, a título de ressarcimento 

pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção 

monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito 

contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. 

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, não havendo pedido de execução de sentença, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 11 de julho de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 885295 Nr: 11946-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174/PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56.648/PR, FLAVIANE FILOMENA DA SILVA GONÇALVES - 

OAB:60.579/PR, RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, TATHIANE 

MICHELE GRODISKI GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Código nº 750018

 Vistos etc.

O embargado foi devidamente citado e não ofereceu defesa, assim 

decreto a sua revelia. O prazo processual para este correrá em cartório, 

dispensando-se a intimação para os demais atos do processo.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 

Caso positivo, deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 336798 Nr: 5175-47.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO CARLOS DIAS, JOSIAS DIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BERNARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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. 755/759, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 34521 Nr: 9262-61.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOBRAS COMPANHIA BRAS. DE FRIGORIFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIO PERGO, AGROPECUARIA CORRENTE 

LTDA, ROSANA DO CARMO RIGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568, JÚLIO CESAR GOULART LANES. - OAB:13.329-A/MT

 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. 353/424, 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.: 720181 Nr: 1228-67.2013.811.0003

 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): DANILO MATTEI, HELENA MATTEI, GILMAR 

ANTONIO MATTEI, SERGIO LUIZ MATTEI, RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA 

MATTEI, GOIACY MOURA PANIAGO, GERSON MATTEI, JAIR MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 INTIMAÇÃO DOS DEMANDADOS PARA COMPROVAR O DEPÓSITO DO 

VALOR INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FLS. 599.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 280038 Nr: 3542-06.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIREAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LIDIO DE SOUZA FILHO ME, MIGUEL 

MARINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:27101/RS, 

JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - OAB:71400/MG

 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. 247, 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.: 427249 Nr: 9422-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 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. 297, 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.: 713713 Nr: 8845-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 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. 148/152), 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.: 814029 Nr: 893-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J E SILVA-ME, WILTON JUAREZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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. 51, 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.: 389966 Nr: 3568-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADIMIR NEVES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CRED. MULTICARTEIRA NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10.102/MT

 Intime o executado para pagamento do débito, no valor de R$ 51.815,80, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por 

cento) prevista no artigo 523, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712976 Nr: 8067-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MELLO E MELLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 111, 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.: 787264 Nr: 9125-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARTHER CAMILO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-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. 67, 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.: 786812 Nr: 8925-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORNELLES PRESTADORA DE SERVICO DE 

SOFTWARE LTDA, CRISTIAN TELLES DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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.: 725686 Nr: 6643-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTA BOLICHE BAR LTDA, TIAGO 

VIDOTTI FREITAS, SABINO DE GODOI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 .Código nº 739501.

Vistos etc.

I – Ante o retorno dos autos do e. TJMT, dê-se vista as partes dos termos 

do Acórdão (fls. 187/188).

II – Cumpra Sra. Gestora a parte final da decisão à fls. 115, após, expeça 

guia de execução penal, remetendo os autos ao Juízo das Execuções 

Penais desta Comarca.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001312-75.2018.8.11.0003. Vistos etc. I - Dê ciência às 

partes da decisão proferida pelo e. TJMT no A.I. nº 

1008861-82.2017.8.11.0000 que majorou os honorários advocatícios para 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Num. 13476230). II - Defiro o 

pedido do exequente do Num. 13860461 - Pág. 2. Expeça Carta Precatória 

para a Comarca de Sinop/MT, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

realização do sequestro e remoção de 18.699 sacas de 60kg de soja de 

propriedade do devedor, depositadas na empresa Sipal Indústria e 

Comércio Ltda, devendo a credora declinar o exato endereço do armazém 

da empresa supra, para cumprimento da medida no prazo de 05 (cinco) 

dias. III – Deixo para apreciar o pedido constante no item 1 do Num. 

12878915 - Pág. 2, para após o cumprimento da missiva. IV – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 13 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003031-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BASTOS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (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 1003031-97.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SUELY 

BASTOS DA SILVA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIRENE 

CANDIDO LONDERO - RS51292 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004141-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FELIX DE SOUZA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003473-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA RADER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006227-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006227-07.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: JOSILEIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Advogado do(a) EXEQUENTE: KLEYSLLER 

WILLON SILVA - MT23307/O-O EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado 

do(a) EXECUTADO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação 

de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree 

no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Embora a parte autora 

tenha pleiteado a reserva dos valores indicados na inicial, não trouxe ao 

feito elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, como prevê o art. 300 do CPC; desse modo, indefiro, por 

ora, o pedido pleiteado. No mais, diante das especificidades da causa, de 

modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando empreender 

mais celeridade ao andamento processual, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a 

possibilidade da dispensa da realização da mediação neste momento 

processual encontra guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do 

CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, podendo 

alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação 

e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das 

situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 

139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade 

do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias 

fundamentais do processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade 

de acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Intimem-se 

os requeridos, na pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 

do CPC/2015, para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de 

sentença. Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos 

solicitados pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termo da Lei. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007450-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON JUNY SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

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 1007450-92.2017.8.11.0003 REQUERENTE: GLEISON 

JUNY SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - MT21784/O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, 

para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008005-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREIKE JONY DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008005-12.2017.8.11.0003 AUTOR: GREIKE JONY DE 

ARRUDA CAMPOS Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - MT0013733A RÉU: NORSA REFRIGERANTES LTDA Advogados 

do(a) RÉU: JAYME BROWN DA MAIA PITHON - BA8406, VANESSA DE 

MATOS SILVA - BA50536-O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007051-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO JOSE DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1007051-63.2017.8.11.0003 AUTOR: GEOVANIO JOSE 

DE LIRA Advogado do(a) AUTOR: JOAO RICARDO FILIPAK - 

MT0011551S-O RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000527-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEAGRO AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MONIQUE LTDA (EMBARGADO)

 

Vistos e examinados. Tendo em vista a certidão de id. 12292938, o 

cancelamento da distribuição do feito, haja vista que o processo principal 

a ser apensado a este é físico. Dê ciência ao embargante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com as devidas 

baixas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, o réu 

manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, 

e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à 

contestação; e, sempre que uma das partes requerer a juntada de 

documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que 

disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas 

indicadas no art. 436. Deste modo, considerando que o autor apresentou 

documentos novos, no momento da impugnação a contestação, determino 

a intimação do requerido para que, querendo, manifeste-se sobre nos 

mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006001-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria para que impulsione o 

feito intimando a parte autora a dar o devido prosseguimento, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004923-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE LOPES DE ARAUJO OAB - RJ157232 (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)

 

Vistos e examinados. Devolvo os autos à secretaria a fim de que se 

impulsione o feito para intimar a parte autora a dar prosseguimento, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418148 Nr: 568-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE SEVERO LEONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 441615 Nr: 10285-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPECTA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM CREDITO LTDA ME, VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA, ELAINE 

SKIRESINSKI GONÇALVES DE OLIVEIRA, SIDNEY LEME DE SOUZA 

JUNIOR, ETIANNE GHELLERE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT, EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT13733, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, bem 

como considerando o decurso do prazo de suspensão IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo de 48h, dar 

regular prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser 

indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da 

execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão (artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 385140 Nr: 13222-39.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SALDANHA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANICA MARINGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AYRES DENA - 

OAB:35949/PR

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento no 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704316 Nr: 12293-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BARONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712974 Nr: 8065-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MELLO E MELLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT9059, DANIELE IZAURA S CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795843 Nr: 12726-92.2015.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIO RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813453 Nr: 704-65.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 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 01 (uma) 

cópia da petição e cálculo de fls. 56/57..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824447 Nr: 4401-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THARLES PEDROSO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 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 01 (uma) 

cópia da petição e cálculo de fls.35/36..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796353 Nr: 12902-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VIANA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Cristina Berté - 

OAB:MT0018455, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:17.196/A

 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 01 (uma) 

cópia da petição e cálculo de fls.70/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709319 Nr: 4236-86.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer cópia da 

petição e cálculo de fls. 151/152, para acompanhar a carta de intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007463-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

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 1007463-91.2017.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA 

GLORIA FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA JULIA BARKOSKI 

DE OLIVEIRA - MT21784/O REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: DESPACHO Vistos e examinados. Cuida-se 

de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

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 
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art. 524, §§4º e 5º, do CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005445-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/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: 1005445-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 08:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do 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$6.404,19 referentes a consumo de kwh recuperado, que estão 

sendo questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à 

possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

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$6.404,19, 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), com relação à fatura eventual no valor de R$6.404,19 com 

vencimento em 30/06/2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

RONDONÓPOLIS, 13 de julho de 2018. Milene Aparecida Pereira Beltramini 

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005096-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BEZERRA AJALA OAB - MS18710 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. C. (REQUERIDO)

J. M. G. M. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005096-60.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o menor se encontra residindo em 

Bela Vista/MS. 2. Nesses casos, o juízo competente para julgar as ações 

desta natureza é aquele em que reside o menor, como se extrai destes 

autos, o infante encontra-se em outra comarca, não tendo que se falar em 

tramitação deste feito neste juízo, em consonância é assentado este 

entendimento em nossas jurisprudências, vejamos: “CONFLITO DE 
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COMPETÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO 

ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA DO FORO DA RESIDÊNCIA DESTE. 1. É 

firme nesta Corte o entendimento de que em discussões como a que ora 

se trava, prepondera o interesse do hipossuficiente, devendo prevalecer 

o foro do alimentando como o competente tanto para a ação de alimentos 

como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas. 2. Conflito 

conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de 

Família e Sucessões de Rondonópolis - MT, o suscitado. (CC 50.597/MS, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 

12/09/2007, DJ 24/09/2007, p. 241).” 3. Portanto, considerando também o 

art. 53, inciso II, do CPC, remetam-se os autos ao juízo competente da 

Comarca de Bela Vista/MS. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002979-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANIA DA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DIVINO ROLIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

 

“7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos 

do art. 924, inciso II, c.c. 487, inciso III, a, ambos do Codex Processual 

Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS. Juiz de Direito.”.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004861-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

VANIA GISELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

“9. 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 A. R. L. e V. G. D. S. (qualificados nos autos). 10. 

Saliente-se que o cônjuge virago permanecerá utilizando o nome de 

solteira, conforme averbação no documento de ID: 13927071, qual seja, V. 

G. D. S. 11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 12. Notifique-se o representante do Ministério Público. 13. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 14. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 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, 

06 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002479-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. R. S. (REQUERIDO)

 

“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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007386-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. R. (REQUERIDO)

 

“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.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 729906 Nr: 10528-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA VEIGA DOS SANTOS, CRISTIANY 

GONCALVES RABELO LIBANIO, PAULO LIBANIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALBERTO ITACARAMBI RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a confirmação da abertura de uma conta poupança para 

administração do Espólio de Alberto (fls. 124), entendo ser desnecessário 

outro cadastro bancário semelhante em nome da “de cujus” Sra. Geny, 

posto que sua meação também será respeitada até o deslinde da ação, 

quando então da partilha proporcional dos bens e além disso, a 

inventariante destes autos, de tudo deve prestar contas ao Juízo, 

portanto, INDEFIRO o pedido de fls. 120.

No que se refere aos contratos de locação dos imóveis inventariados, 

manifeste-se a inventariante, visto a alteração de sua administração 

indicada inicialmente (falecimento da Sra. Geny).

No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado expedido às fls. 121.

Certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 396978 Nr: 10511-27.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, WMRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:16330, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/MT, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23479/O, 

WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 
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OAB:24604-O

 Posto isso, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada e, por 

consequência, em acordo com o consignado na sentença ora executada, 

determino o prosseguimento do feito nos termos do art. 528, §3º, do CPC, 

conforme ponderado às fls. 194/197, assim:(1) INTIME-SE o executado 

pessoalmente, via mandado, para que no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

efetue o pagamento das 03 (três) últimas prestações vencidas, que 

somam a quantia de R$ 931,68 (novecentos e trinta e um reais e sessenta 

e oito centavos), SOB PENA DE SER-LHE DECRETADA PRISÃO CIVIL,

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008255-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO MATIAS OAB - MT18304/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008255-45.2017.8.11.0003 Vistos etc., Ressai da exordial que o 

presente feito tem por objeto a execução de alimentos provisórios 

arbitrados no feito registrado sob n.º 1001524-33.2017.8.11.0003, sendo 

que a r. ação encontra-se em trâmite perante a Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, conforme se verifica 

do ID nº. 8080769 daqueles autos. Destarte, considerando-se que a 

execução dos alimentos provisórios ou provisionais deve seguir os 

moldes da execução provisória disciplinada no art. 520 do CPC/2015 e, 

ainda, que a execução deve seguir em tramitação perante o Juízo 

competente do feito principal, determino a remessa desta ação à Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Rondonópolis/MT. Rondonópolis-MT, 21 de junho de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005346-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA CRUZ SANTA ROZA (REQUERENTE)

FRANCISCO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

APARECIDA FERNANDES MORENO (REQUERENTE)

ANDREIA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

LUZIA FERNANDES DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

IZABEL FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

ANDERSON PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CRUZ (INVENTARIADO)

OLINDA FERNANDES DA CRUZ (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005346-30.2017.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO OLINDA FERNANDES DA CRUZ e ESPÓLIO DE 

JOSÉ PEREIRA DA CRUZ, sendo inventariante DIVINA DA CRUZ SANTA 

ROZA, todos devidamente qualificadas nos autos. Verifica-se que há nos 

autos as certidões negativas de débito federal, estadual (expedida pela 

PGE) e municipal em nome de ambos os falecidos e Guia de Informação e 

Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção do tributo. 

Consta dos autos declarações com plano final de partilha nos moldes 

legais. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens 

deixados pelos falecidos OLINDA FERNANDES DA CRUZ e JOSÉ PEREIRA 

DA CRUZ, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de 

consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do 

CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha. Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de junho de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000171-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES BRUNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE JOSE DE SOUZA BRUNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO, devidamente 

citado pelo expediente de id. 12479557, motivo pelo qual abro vistas ao 

procurador do UNIJURIS, para manifestação, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 13 de julho de 2018. HELIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004639-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. I. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 17 de OUTUBRO de 2018, às 16h, na 

sala de Audiências deste Juízo, BEM COMO, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar o rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a 

cargo dos advogados das referidas partes informar ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704901 Nr: 12879-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBGDC, AAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGFDC, IADS, GFDCJ, IBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:8958, AURO MENDES DE ANDRADE - OAB:MT/8.958

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Requerido(a): Gildo Ferreira de Carvalho Junior 

F i l i a ç ã o :  ,  b r a s i l e i r o ( a ) ,  s o l t e i r o ( a ) ,  E n d e r e ç o :  R u a 

Jequitibas,238,coophalis, Bairro: Coophalis, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NOS MOLDES DO DESPACHO DE FLS. 114, BEM COMO 
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INFORMAR SOBRE O RECEBIMENTO DO CRÉDITO DESCRITO ÀS FLS. 25 

E, AINDA, MANIFESTAR-SE SOBRE O TEOR DA CERTIDÃO DE FLS. 113, 

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.: 703888 Nr: 11865-48.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLDSG, VALDIRENE JESUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SANDRO MARCELO GARCIA, 

CAMILA BEZERRA HOY GARCIA, MARIA LUIZA HOY GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE SILVA PRIETCH 

FALCA PAGNO - OAB:9947/B

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30 (TRINTA)

Nome do intimando:Inventariante: Valdirene Jesus de Souza, Cpf: 

62785702115, Rg: 1177427-4 SSP MT Filiação: Nelson Silva de Souza e 

Lucia Pereira de Souza, data de nascimento: 04/01/1978, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, divorciado(a), secretária executiva, 

Endereço: Av. Lions Internacional, N° 2.120, Bairro: Vila Aurora, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:APRESENTAR OS SEGUINTES 

DOCUMENTOS: A) CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FEDERAL, 

ESTADUAL (EXPEDIDA PELA PGE) E MUNICIPAL EM NOME DO FALECIDO; 

B) DOCUMENTOS PESSOAIS (CPF E RG) DO EXTINTO; C) GUIA DE 

INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ITCD COM O RESPECTIVO 

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO OU ISENÇÃO DO TRIBUTO, 

CONFORME DETERMINADO ÀS FLS. 147/148. NA MESMA 

OPORTUNIDADE, APRESENTE TAMBÉM O PLANO FINAL DE PARTILHA DE 

FORMA EQUÂNIME ENTRE OS HERDEIROS, CONSTANDO 

EXPRESSAMENTE A QUOTA PARTE A QUE CABERÁ A CADA UM, 

OBSERVANDO-SE O QUANTO DISPOSTO NO DECISUM DE FLS. 147/148 E 

A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA 

CÔNJUGE SUPÉRSTITE E PELA HERDEIRA MARIA LUIZA A TÍTULO DE 

VERBAS RESCISÓRIAS

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.: 423698 Nr: 5891-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Representante (requerente): Maria Amelia 

Caetano de Jesus, Cpf: 42945720191, Rg: 657.577 SSP MT Filiação: Jose 

Caetano de Jesus e Geni Francisca de Jesus, data de nascimento: 

07/07/1968, brasileiro(a), natural de Castilho-SP, solteiro(a), aux. de 

cozinha, Endereço: Rua 09, N° 1053, Bairro: Jd Serra Dourada, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Executados(as): Silvano de Souza Filiação: Adalto de Souza e Maria 

Helena Ravazini Souza, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), caminhoneiro, Endereço: Av. Principal, S/nº, Kit Net Nº 03, Qd. 

02, Lote 05, Bairro: Jardim Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS.169/170A ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 

IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Prima facie, indefiro a pretensa expedição de ofício ao INSS a fim de 

determinar que referido instituto apresente aos autos o CNIS do 

executado, porquanto se trata de diligência a ser promovida pela parte.

Doravante, defiro o pedido de expedição de ofício à CEF para que seja 

bloqueado o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor do executado, 

conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto é perfeitamente 

“possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do PIS/PASEP) no 

caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do 

rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à incidência dos 

princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa 

humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de dez dias para resposta.

 Na seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a parte 

executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo legal.

 Restando negativa a diligência, abra-se vista à parte exequente para que 

venha a requerer o necessário no prazo de dez dias.

 Intime-se. Notifique-se. Expediente necessário.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713274 Nr: 8384-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDSM, SPRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Tiago Game Medina Filiação: 

Joao Medina e Benicia Game e Dona Binicia Game, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Alfredomoreira da Rocha, N° 1.575, Bairro: Santa Tereza, Cidade: 

Jardim-MS

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS 169/170 (CÓPIA ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 

IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

Defiro o postulado no petitório retro.

Assim, intime-se o executado, via edital, para querendo, manifestar sobre 

a penhora no prazo legal.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, nomeio curador especial 

na forma do art. 72, II, NCPC na pessoa do ilustre advogado militante nesta 

comarca, Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS), abrindo-se-lhe vista para 

manifestação, argüição de objeção, etc.

A propósito:

‘Processual civil – Embargos do Devedor – Curador especial – Executado 

citado por edital – Precedentes do STJ.

 Ao executado citado por edital, que permanece revel, e dado curador 

especial, com legitimidade para opor embargos do devedor, em 

atendimento ao princípio do contraditório. Recurso não conhecido. (Min. 

Peçanha Martins, REsp 24.254-RJ, DJ 13.3.1995).’ (In Código Processo 

Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2004, p. 

68).

 Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

N o m e  e  C a r g o  d o  d i g i t a d o r : L Y C I A  D E  S O U Z A 

APOLINÁRIO,ESTAGIÁRIA,MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 430335 Nr: 12222-96.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMDS, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Edivaldo Martins de Souza 

Filiação: Vivaldo Barbosa de Souza Nersi Martins dos Santos, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 06 Nº 1011, Bairro: Pq 

São Jorge, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS.146/148 (CÓPIA ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 

IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 143, 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 única 

de depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe 

e intime-se o executado, via edital com prazo de 15 dias, para que venha a 

apresentar impugnação no prazo legal, querendo. Após, em caso de 

inercia, abra-se vista à Defensoria Pública haja vista a nomeação de fls. 

51 que ora reitero.

 Após, intime-se a exequente para apresentar calculo atualizado do debito 

alimentar, bem como requerer o necessário, em 15 dias.

 Na sequencia, abra-se vista ao Ministério Público.

 Intimem-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 06 de junho de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810311 Nr: 17980-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDOF, JSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Assis de Oliveira Furtado, 

Cpf: 03191030131, Rg: 2884282-0 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), montador de móveis, Endereço: Empresa Rotativo Rondon, Av. 

Tiradentes, N°2.201, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS.146/148 (CÓPIA ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 

IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS.

01.Cuida-se de pedido de penhora “on line” nas contas bancárias de 

titularidade da parte executada, vindo instruído o pedido com memória 

discriminada e atualizada do débito.

A penhora eletrônica representa um mecanismo de efetivação dos 

princípios da legalidade, do acesso à justiça, da celeridade, e também não 

inflige o sigilo bancário, pois, disponibiliza unicamente o numero da conta 

bancária e saldo do devedor a(o) juiz(a), não mencionando sobre 

movimentações financeiras. Não se pode olvidar também que não ofende 

o principio da menor onerosidade para o executado, visto que, o princípio 

não é absoluto, devendo ser interpretado de acordo com interesse de 

cada parte.

E ainda, o dinheiro é primeiro bem na ordem preferencial da execução por 

quantia (art. 835, inciso I do CPC/2015), e esta é a forma típica de se 

proceder a penhora de ativos financeiros do executado, já que a 

instituição financeira é o local onde se depositam os referidos valores.

Posto isso, com fulcro no art. 854 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

penhora “on line” e, de consequência, PROCEDO à requisição de bloqueio 

de valores eventualmente encontrados nas contas bancárias de 

titularidade do (s) executado (s) devidamente citado (s), por meio do 

sistema Bacenjud, cuja busca restou inexitosa a teor do extrato anexo.

 02. No mais, oficie-se à CEF para que bloqueie o saldo de 

PIS/PASEP/FGTS existente em favor do executado, conforme o débito 

discutido no caso vertente, porquanto é perfeitamente “possível a penhora 

de conta vinculada do FGTS (e do PIS/PASEP) no caso de execução de 

alimentos, havendo, nesses casos, a mitigação do rol taxativo previsto no 

art. 20 da Lei 8.036/90, dada à incidência dos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg 

no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). 

Fixo o prazo de dez dias para resposta.

 Na seqüência, em havendo resposta positiva, intime-se a parte 

executada, para querendo, manifestar sobre a penhora, no prazo legal.

 Em caso contrário, abra-se vista à Exequente para requerimento 

pertinente e apresentação de cálculo atualizado do débito.

03. Visando agilizar os atos processuais, desde já determino que se 

proceda a busca no Sistema RENAJUD, por eventuais veículos existentes 

em nome do executado, cuja busca restou infrutífera a teor do extrato 

anexo.

Intime-se. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MTRÍCULA 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 744279 Nr: 4528-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERADN, MDLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Roniclei Inacio do 

Nascimento Filiação: Domicio Bezerra da Silva e Maria Paula da Silva, 

brasileiro(a), , pintor, Endereço: Rua Curitiba, Nº119, Bairro: Joao Pessoa, 

Cidade: Poxoreu-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS. 47/48 (CÓPIA ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 

IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.,

 1. A teor do quanto disposto à fl. 81, dou por prejudicado o apensamento 

do presente feito aos autos de Código nº. 7442991.

2. Doravante, defiro o pedido de restrição eletrônica de valores (fls. 

74/75), porquanto a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, a 

qual, inclusive, é consentânea 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 
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depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD.

Sendo negativa a penhora on-line, expeça-se ofício à Caixa Econômica 

Federal para que bloqueie o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em favor 

do executado, conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto é 

perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do 

PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à 

incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

 Na sequência, abra-se vista às partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. No mais, desde já procedi a busca no Sistema RENAJUD, por eventuais 

veículos existentes em nome do executado, com resultado negativo (doc. 

Anexo).

Intime-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.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.: 802299 Nr: 15300-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGF, MGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA 

NETO - OAB:23964/O, JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA NETO - OAB:23964-0 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYANE MOREIRA LIBANO 

FOULETTO - OAB:22967/O

 Vistos etc.,

 1. Intimem-se os exequentes pessoalmente para dar regular andamento 

ao processo, praticando os atos que lhe competir, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente 

de que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que 

impede o prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

2. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Após, renove-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718656 Nr: 14124-79.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Certifico que a parte requerida foi intimada por seu patrono regularmente 

constituído (fl. 25), via DJE 10282 publicado no dia 16/07/2018, para 

comparecer a este Fórum da Justiça Estadual (portando documentos 

pessoais), situado à Rua Barão do Rio Branco, n.º 2299, Jardim 

Guanabara, nesta cidade, dirigindo-se à Diretoria do Foro e se 

apresentarem à servidora Sra. Adeuzair dos Anjos Souza, gestora 

administrativa, no dia 03/08/2018, às 09h30min, para fins de coleta de 

material genético.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382255 Nr: 10452-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA, ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2.356

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, Cpf: 

31833306520, Rg: 3.043.307, brasileiro(a), viuvo(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/08/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SEPAR 

SEMENTES DE PASTAGENS RONDONOPOLIS LTDA, ESPÓLIO DE MANOEL 

DE OLIVEIRA FERROE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2504/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/07/2006

 - Valor Total: R$ 89.799,40 - Valor Atualizado: R$ 89.799,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - R. e A.2 - Citem-se os 

Executados relacionados na inicial, pelo correio (AR), no endereço 

constante na inicial, para que paguem o débito fiscal, atualizado, em cinco 

(05) dias, ou, nesse mesmo prazo, ofereçam bens à penhora, fiança 

bancária ou efetue depósito em dinheiro, sob pena de, não o fazendo, 

serem-lhes penhorados bens suficientes para a garantia do juízo, 

consignando-se no mandado a advertência de que as citações 

consideram-se feitas na data de entrega da carta.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos.4 - Citados os Devedores e não 

efetuado o pagamento e nem garantido o juízo, expeça-se mandado de 

penhora e demais atos da execução, penhorando-se primeiramente bens 

da empresa até o valor da garantia do juízo, inclusive instalações e 

estoque, se outros em melhor gradação não forem localizados e, se não 

houverem bens daquela, penhorem-se então os dos sócios.5 - Se 

infrutífera a citação postal, abra-se vista à procuradoria da Fazenda 

Estadual, pelo prazo de 10 (dez) dias. 6 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 12 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.: 798565 Nr: 13728-97.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intimem-se as partes para informarem, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

desejam produzir provas em audiências.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736419 Nr: 15759-61.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR, Cpf: 

06726702833, Rg: 21792560-1, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

CARLOS ALBERTO SIMÕES JÚNIOR, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 40567/2012, 37395/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/01/2012

 - Valor Total: R$ 2.808,93 - Valor Atualizado: R$ 2.808,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto.Cite-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco 

dias), quitar o débito com os juros e multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou para garantir a 

presente execução, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do débito.Em caso de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado.Não 

sendo pago o débito nem garantida a execução, proceda-se o Senhor 

Oficial de Justiça à penhora de bens do devedor, diligenciando para que 

sejam desde logo avaliados, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora. Efetivada à penhora, intime-se o devedor para, em 30 (trinta 

dias), oferecer embargos.Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público”, sejam bens móveis ou imóveis, nos termos do art. 23 da Lei n.º 

6.830, de 22.09.80.Não havendo impugnações, designe-se data para 

praça ou leilão, expedindo-se os editais.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 13 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA MANOEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

por DANIEL FERREIRA MANOEL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

em que pretende a condenação da parte ré ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e 

setecentos reais). Como causa de pedir, sustenta a parte autora, em 

síntese, que o Ministério Público, de forma equivocada, ofereceu denúncia 

contra ele pelo crime de furto, uma vez que, no momento da prisão em 

flagrante, o real infrator usou os seus danos para a identificação, de modo 

que seu nome constou no termo de qualificação do acusado, o que 

resultou na denúncia oferecida. O autor argumenta que o infrator não 

possuía nenhum documento no momento da prisão, e se aproveitou desse 

fato para mencionar o seu nome, razão pela qual na identificação criminal 

constaram os dados do Autor. Ainda, sustenta que na ficha de 

qualificação do reeducando “o infrator declinou três nomes como seu: 

Daniel Ferreira Manoel (Autor), Gabriel Wellington Gomes ou Wellington 

Ferreira Manoel. Além disso, a filiação postada é dupla: Pai – Darci Manoel 

Filho ou Basilio Gomes; mãe: Lourdes Ferreira Manoel ou Ivonete Maria da 

Silva.”. Por fim, salienta que faz jus à indenização por danos morais, ao 

argumento de que “houve abalo psicológico do Autor e constrangimento 

ao saber que estava sendo acusado de crimes que não cometeu. Logo 

depois, aumentou o grau de insatisfação pessoal ao tomar ciência de que 

erros grosseiros que levaram seu nome a ser grafado positivamente nas 

certidões criminais”. Com a inicial, vieram os documentos. Regularmente 

citada, a parte ré apresentou contestação, em que pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que “(...) se houve 

algum prejuízo causado ao autor da ação, referido prejuízo não foi 

decorrente de ato de agente público, mas sim fato exclusivo de terceiro – 

o flagranteado que se identificou falsamente perante as autoridades 

competentes” (id. 9096490). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (id. 9244127). Na fase de especificação de provas, o réu 

pugnou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 10043222), enquanto que 

o autor deixou de se manifestar (id. 10498542). É o relatório. Fundamento 

e decido. Como se vê do relatório, trata-se de ação de indenização por 

danos morais ajuizada por DANIEL FERREIRA MANOEL em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que aduz, em síntese, ter sofrido danos 

de caráter moral, em decorrência de ter sido denunciado equivocadamente 

pelo Ministério Público pelo crime de furto. De outro lado, alegou a parte ré 

que os fatos narrados na inicial ocorreram por culpa exclusiva de terceiro, 

visto que “o cidadão conduzido em flagrante na data dos fatos delituoso 

forneceu informações consistentes acerca de sua qualificação que, em 

que pese não fossem verdadeiras, eram dotadas de verossimilhança 

suficiente a indicar o autor da presente ação como, à época, o autor dos 

fatos”. Em que pesem as razões elencadas pela parte ré, resta claro do 

conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto 

que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a 

representação da autoridade policial e a denúncia equivocada do autor, 

não apontam outra conclusão. Como é cediço, a Constituição Federal 

consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração 

pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, 

consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que 

independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo 

que recai sobre o Estado. Decorre dessa teoria, ao revés daquela 

perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a 

perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá 

ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa 

exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas 

lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência: “(...) enquanto 

não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade 

objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a 

responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da 

indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª 

ed, p.824/825 – RT 611/221). Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da 

responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que: 
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“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a 

qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou 

atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, 

voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na 

verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do 

injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da 

responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta 

responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da 

causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” 

(CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, 

atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39). De outro lado, é cediço 

que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, 

que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos 

primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva. Destarte, com o advento 

da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao 

administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em 

face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades 

privadas quando investidas nas funções estatais. Comentando acerca do 

art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que: “tendo sido 

usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de 

que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a 

atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a 

administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve 

ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição 

ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103). A 

partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de 

direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde 

pelos atos de seus agentes. Com efeito, para que se configure o dever de 

indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a 

conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como 

elemento acidental. Como não poderia ser diferente, a responsabilidade 

civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão 

pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera 

responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem. Nesta 

perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, 

São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, 

portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta 

exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com 

discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”. Na 

hipótese, verifica-se que a parte ré procura afastar o nexo de causalidade 

entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor, sob o 

argumento de que não houve conduta lesiva causada pelos agentes do 

Estado, que atuaram no exercício regular de direito, bem como que os 

fatos narrados decorreram exclusivamente por culpa de terceiro que, ao 

ser preso em flagrante, declinou o nome do autor como se fosse seu. 

Compulsando os autos é possível constatar que a espécie cuida de uma 

sucessão de erros que culminou na imputação de fato criminoso ao autor 

e, consequentemente, na instauração de persecução criminal contra a sua 

pessoa. Extrai-se dos autos, cristalinamente, que o evento danoso se 

inicia na fase de inquérito, ante a ausência da correta qualificação do 

suspeito que teria cometido o ato ilícito objeto da ação penal n° 

2267-42.2015.811.0064. Isso porque a Polícia Civil não efetuou as 

diligências necessárias a afim de que se procedesse à identificação do 

indivíduo tido como suspeito, mas apenas utilizou para a qualificação as 

informações prestadas pelo flagranteado. Aliás, verifica-se que do termo 

de qualificação que o indivíduo preso em flagrante afirmou em seu 

interrogatório que seu nome é Daniel Ferreira Manoel, o RG nº 16208080 e 

a filiação Alexandre Henrique Molina e Sueli Aparecida Carneiro, dados 

que também constaram na denúncia oferecida pelo Ministério Público (id. 

8264775 e id 8264842). Compulsando os autos, tenho que não merece 

prosperar a alegação do réu, de que o cidadão conduzido em flagrante 

forneceu informações consistentes acerca de sua qualificação, as quais 

eram dotadas de verossimilhança suficiente a indicar o autor dos 

presentes autos como o autor do crime apurado. Isso porque a simples 

checagem de informações seria suficiente para verificar que os dados 

informados são inverídicos. Ora, a análise da fotografia constante da ficha 

de qualificação de reeducando do infrator em comparação com a do 

prontuário civil do autor bastaria para que se constatasse não se tratar da 

mesma pessoa (id. 8264730 e id. 8264811). Ademais, o autor logrou êxito 

em demonstrar, por meio de consulta, que não há qualquer registro no 

sistema INFOSEG de pessoa de nome Daniel Ferreira Manoel, filho de Sueli 

Aparecida Carneiro, informação que, se fosse observada, certamente 

evitaria a identificação equivocada do autor do crime praticado. É cediço 

que a qualificação do indivíduo é etapa extremamente importante do 

inquérito policial, de forma que a inobservância ou a negligência quanto ao 

procedimento relativo esse instituto resulta, não raramente, em denúncias 

equivocadas. É o caso dos autos, em que não se verifica a qualificação 

correta do indivíduo a ser processado, situação que culminou na 

identificação e denúncia do primeiro “Daniel Ferreira Manoel” localizado 

pela polícia. Com efeito, os fatos descritos na inicial evidenciam de forma 

suficiente nos autos da ação penal em discussão houve representação 

equivocada, porque recaiu sobre pessoa totalmente alheia ao evento 

criminoso, por desídia na fase extrajudicial em identificar corretamente a 

pessoa a ser processada. É certo que somente no curso da ação penal 

restou esclarecido não ser o autor o responsável pelo ato ilícito em debate 

naqueles autos, mas a pessoa de nome Gabriel Wellington Gomes da 

Silva, fato que poderia ter sido evitado com simples reconhecimento na 

fase policial. Restou evidenciado nos autos que o autor foi processado e 

precisou comparecer a uma audiência, oportunidade em que se constatou 

o equívoco havido e foi prolatada a sentença em que julgada improcedente 

a pretensão punitiva para absolver o autor, nos termos do artigo 386, IV 

do Código de Processo Penal. Não obstante, naquela oportunidade o 

magistrado determinou a identificação do verdadeiro denunciado, “Gabriel 

Wellington Gomes da Silva”, conforme se depreende do dispositivo da 

sentença prolatada: “Oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 dias, 

proceder à identificação criminal do denunciado Gabriel Wellington Gomes 

da Silva (que se encontra recolhido na penitenciária Mata Grande), 

inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o 

confronto das impressões digitais da mesma com aquelas eventualmente 

existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública.” (id. 

8264973) Ademais, esses dois atos – determinação de identificação do 

verdadeiro denunciado e a absolvição por restar provado que o autor não 

concorreu para a infração penal – afastam a alegação em contestação de 

ausência de responsabilidade a ensejar a reparação de danos. Isso 

porque, muito embora a atividade investigatória, persecutória e julgadora 

de fatos tidos como criminosos seja função essencial do Estado, tal 

atribuição não o exime de adotar a devida cautela consubstanciada, na 

espécie, à correta qualificação do infrator, com a verificação dos nomes 

de seus pais e demais informações, tais como, número de RG, CPF e 

endereço. Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, 

de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo autor, decorrentes de 

ter sido processado criminalmente por equívoco, o qual decorreu da 

conduta negligente de agentes públicos quanto ao procedimento adotado 

na apuração da autoria de crime. Ora, no caso em tela restou evidenciada 

a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente 

demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a 

demonstração de culpa ou dolo. Desse modo, impõe-se o dever de 

reparação decorrente da prática de ato ilícito. Ressalto que, no caso em 

tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os 

agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no 

desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a 

evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie. Não 

obstante, restou claro o constrangimento gerado ao autor por ter sofrido 

persecução criminal e respondido a processo judicial de forma indevida, 

porque decorrente de representação e denúncia equivocada, o que 

apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de 

seus agentes. Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO 

DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES 

POLICIAIS – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – 

MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O Estado responde 

objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a 

terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. No 

caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de 

cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações 

prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou 

falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado 

injustamente. Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, 

pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, 

promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando 

para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou 

risco de prisões ilegais. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado 
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pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva 

e compensatória, de modo que deve ser mantido. (Ap 141401/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 

04/08/2017) (Grifei) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE 

AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL POR ACUSAÇÃO DE RECEPTAÇÃO 

E FURTO QUALIFICADO EQUIVOCADO – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO 

AUTOR DE INFRAÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

ARTIGO 36, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. O disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 

refere-se à responsabilidade objetiva do ente público pela ocorrência de 

atos comissivos de seus agentes que causem prejuízo a terceiros, como 

no caso em comento. 2. Comprovada a ocorrência do dano, a 

responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em 

erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade 

entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos 

suportados pelo autor. 3. O malefício decorrente de erro na identificação 

de suposto autor de delito e consequente instauração de ação penal para 

apurar a prática de crime de receptação e furto qualificado, são o 

suficiente para caracterizar a existência de dano moral. 4. A indenização 

por lesão extrapatrimonial deve ser fixada em atendimento ao binômio 

razoabilidade/proporcionalidade e à extensão do dano (art. 944, caput, do 

CC). Se o arbitramento de primeira instância atende esses critérios, é de 

ser mantido o seu quantum.5- Os honorários advocatícios devem ser 

fixados com equidade, levando em conta a complexidade da matéria e o 

tempo de duração da ação. (Ap 69228/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) No mesmo sentido, eis o 

entendimento dos tribunais pátrios: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. A INSTAURAÇÃO DE 

PROCESSO CRIMINAL E A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA 

FUNDAMENTADA EM ÍNDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME 

NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 2. DANO MORAL 

DECORRENTE DE DETENÇÃO DO AUTOR PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL QUE, EM CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG, VERIFICOU A 

EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DO AUTOR EM 

AÇÃO JUDICIAL DA QUAL JÁ HAVIA ABSOLVIDO HÁ MUITO 

TEMPO.RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA 

DO ESTADO EM RELAÇÃO À BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO NO 

SISTEMA DO INFOSEG. 3. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA.RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.DATA DO EVENTO 

DANOSO (STJ, SÚMULA 54). DANO MATERIAL INDEVIDO. 4. DE OFICÍO, 

RESSALVADA A NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL, 

COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES 

DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR - RPV (SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO STF E RECURSO 

REPETITIVO DO STJ, ART. 543- C, DO CPC, RESP Nº 

1.143.677/RS).RECURSO DE APELAÇÃO (1) DO ESTADO DO PARANÁ 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) DO AUTOR 

DESPROVIDO.SENTENÇA COMPLEMENTADA DE OFÍCIO. (TJPR - 2ª C.Cível 

- AC - 1474353-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de 

Maringá - Rel.: Lauro Laertes de Oliveira - Unânime - - J. 23.02.2016) 

(TJ-PR - APL: 14743532 PR 1474353-2 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes 

de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2016, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1757 10/03/2016) ADMINISTRATIVO E CIVIL. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. 

DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE 

CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. ERRO NA QUALIFICAÇÃO INDIRETA DO 

ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO. 1. A prova dos autos demonstra que o 

autor sofreu restrição de sua liberdade, em decorrência de preenchimento 

equivocado de autor de qualificação indireta, agravado pela ausência da 

juntada da folha penal do acusado, dando margem à expedição de 

mandado de prisão viciado. O autor foi preso indevidamente e ainda 

permaneceu no cárcere por 125 (cento e vinte e cinco) dias. 2. O Estado 

não lesa os direitos dos indivíduos somente por meio de atos ilegais ou 

ilícitos de seus representantes, podendo fazê-lo igualmente no exercício 

de atos inteiramente legais; a lesão daí decorrente pode ser admitida como 

razão determinante da respectiva responsabilidade, independentemente, 

portanto, da indagação quanto à culpa. [in Revista Forense 229/46] 3. "I - 

A responsabilidade civil do estado, responsabilidade objetiva, com base no 

risco administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, 

para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, 

ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da 

ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a 

ação administrativa. A consideração no sentido de licitude da ação 

administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o 

particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, 

no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no 

princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. [in RDA 190/164], Rel. 

Ministro Carlos Velloso, STF]. 5. Apelação provida, em parte. 4. Nega-se 

provimento ao recurso de apelação. (TRF-1 - AC: 200734000357604 DF 

2007.34.00.035760-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2013, SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF1 p.213 de 30/09/2013) A partir de tais premissas, 

comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da 

parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que a 

denúncia equivocada bem como o seu recebimento tiveram como causa 

imediata a conduta negligente de agentes públicos. Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Vale frisar que o dano moral 

não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, 

ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo 

-, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, 

comprovados em toda sua extensão. Fundamento em regra, a propósito, 

porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos 

de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora – 

expedição de mandado de prisão ilegal – evidencia o sofrimento psíquico 

de forma patente. Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral 

indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura 

sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, 

causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. 

Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora 

simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando 

se acumulam. A partir de tais premissas, não restam dúvidas de que a 

parte autora tenha passado por sentimentos negativos desta espécie, tais 

como tristeza, angústia, constrangimento, uma vez que não bastasse ter 

sido denunciada de forma indevida, em razão de erro de qualificação, a 

parte autora respondeu a processo criminal, equivoco que apenas foi 

esclarecido em audiência a que o autor precisou comparecer, não 

existindo dúvida dos danos psicológicos que tal situação pode causar a 

qualquer ser humano. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Como 

visto, a espécie cuida de representação, denúncia e instauração de 

processo judicial contra um cidadão inocente e trabalhador, que se viu 

constrangido ao ter contra si imputada a acusação de prática do crime de 

furto de forma injusta. São inegáveis o transtorno e a dor sofridos diante 

da situação descrita, e devem ser considerados na fixação do quantum 

indenizatório, visto que o autor deixou de ter tranquilidade psíquica após 

ter a prática de ato criminoso atribuída a sua pessoa. Por outro lado, é 

necessário considerar que a quantificação do quantum indenizatório 

pressupõe a análise das particularidades do caso concreto e, nesse 

aspecto, a espécie não revela que o autor tenha sido submetido a outra 

circunstância de maior gravidade, visto que não teve contra si expedido 

mandado de prisão e não precisou comparecer à delegacia. Em outras 

palavras, em que pese tenha sido processado de forma injusta, fato que 

inegavelmente gera grande constrangimento, o autor não sofreu ameaça a 

sua liberdade, maior bem, além da vida, de qualquer ser humano. Aliás, 

também não se verifica nos autos que os fatos que ensejaram a pleiteada 

reparação tenham chegado ao conhecimento de toda sociedade, de modo 

a lhe causar, além do citado abalo psíquico, ofensa a sua imagem, fato 

que deve ser levado em consideração na mensuração da extensão do 

dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 
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danos morais em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), quantia essa 

que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, 

não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a 

parte ré a pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00 

(oito mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Deixo de condenar o réu à custa 

processuais nos termos do artigo 2.14.5 da CNGC. Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do §3º, I, do art. 85 do 

CPC/2015. A sentença não está sujeita à remessa necessária, uma vez 

que condenação foi inferior a 500(quinhentos) salários-mínimos – § 3º, II, 

art. 496 do Código de Processo Civil. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 75081 Nr: 10449-02.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PANUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 INTIMAÇÃO do (a) Dr(ª). AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO, Nº 

13625-B/MT, para que, nos termos do que recomenda o Artigo 234,§ 2º do 

novo CPC, devolva em Cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

processo em epígrafe, que se encontra em seu poder, desde a data de 

15/06/2018, sob pena de Busca e Apreensão e perda do direito de vista 

dos autos fora do cartório, bem como, incorrer em multa correspondente à 

metade do salário mínimo.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639635 Nr: 1236-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672429 Nr: 4689-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Danilo Gomes Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON DANILO GOMES MULLER, Cpf: 

02888930188, Rg: 20546173, Filiação: Arcione Gomes da Silva e Gilberto 

Edio Muller, data de nascimento: 08/03/1990, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Que no dia 25/02/2018 na rua dos Estudantes, em 

frente a casa de nº 1261, Jd. Nossa Senhora da gloria, nesta cidade, por 

motivo futil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,matou 

Rebert Diego Melgado.

Despacho: O presente feito foi instaurado para apuração do delito de 

homicídio qualificado, manifestando-se a Autoridade Policial pela 

decretação da prisão temporária do acusado Maycon Danilo Gomes Muller. 

Após a representação sigilosa, instaurou-se a devida ação penal em face 

do investigado, código 672429.Por esta razão entendendo não haver mais 

necessidade para a tramitação do presente feito, decido:I – Trasladem-se 

as cópias necessárias para a ação penal.II – Após, dêem-se as baixas 

necessárias, arquivando-se os autos, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 19 de junho de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604984 Nr: 2772-38.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO, Filiação: 

Antonio Alves de Araujo e Raimunda Maria da Conceição, data de 

nascimento: 11/11/1964, brasileiro(a), natural de Barra Majo Jose 

Inacio-CE, divorciado(a), operador de maquina, Telefone 99713535. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INFORMAR SE O DR. MARCOS 

NESELLO AINDA PATROCINA SUA DEFESA, SE CONSTITUIU OU 

CONSTITUIRÁ NOVO ADVOGADO E SEU NOME COMPLETO, OU SE 

PRETENDE SER ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PUBLICA.

Despacho/Decisão: Ação Penal n.º 2772-38.2012.811.0064 ( Id. 604984 

)Vistos.R. hoje.Defiro conforme requerido pelo agente ministerial à fl. 

227.Cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 07 de maio de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647458 Nr: 8006-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINESIO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.
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O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo.

Contudo, durante verificação acerca do cumprimento das condições 

impostas, constatou-se que o réu responde a outras ações penais (cf. se 

observa do extrato anexo).

Assim, considerando que o acusado não cumpriu com as condições 

impostas, em atendimento ao disposto em lei (art. 89, § 4°, da Lei 

9.099/95), hei por bem revogar a suspensão condicional do processo 

nestes autos.

 Diante do exposto, REVOGO a suspensão condicional do processo em 

relação ao denunciado Elinesio Moreira de Souza, determinando o 

prosseguimento do feito.

Por fim, intime-se o advogado do acusado (Dr. Caio Felipe Batista 

Vilamaior) para apresentação de resposta à acusação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647458 Nr: 8006-59.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINESIO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 Intimação Dr. CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR OAB 20699 da decisão 

de fls. 65 "(...)Diante do exposto, REVOGO a suspensão condicional do 

processo em relação ao denunciado Elinesio Moreira de Souza, 

determinando o prosseguimento do feito.

Por fim, intime-se o advogado do acusado (Dr. Caio Felipe Batista 

Vilamaior) para apresentação de resposta à acusação. Às providências." 

Bem como no prazo legal apresentar resposta à acusação do acusado em 

questão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 (...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA - 

COMETIMENTO DE NOVO DELITO - PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE 

- RECURSO PROVIDO. A reiteração de conduta delituosa, comprovada 

pelos inquéritos e ações penais em curso, aliada ao comportamento do 

acusado, que estava em liberdade provisória e praticou novo crime 

doloso, indica concretamente sua propensão em cometer delitos, razão 

pela qual se mostra necessária a custódia cautelar para garantir a ordem 

pública. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10223170073009001 MG, 

Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/09/2017, 

Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

04/10/2017). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMETIMENTO DE 

NOVO DELITO NO CURSO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIORMENTE 

CONCEDIDA. PRESENÇA DO ELEMENTO CONCRETO QUE JUSTIFICA A 

PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. É 

improcedente a alegação de que a prisão preventiva não encontra arrimo 

no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente cometeu o crime 

pelo qual foi preso em flagrante durante período em que gozava de 

liberdade provisória, sendo certo que tal fato representa o elemento 

concreto que justifica a prisão provisória ora combatida, pois demonstra 

que a liberdade provisória requerida representa risco à ordem Pública. 2. 

Denegação da ordem. 3. Unanimidade. (TJ-PE - HC: 3582034 PE, Relator: 

Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 23/12/2014, 4ª 

Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/01/2015). Desta forma, diante das 

circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange à 

gravidade da infração penal perpetrada, mostra-se totalmente inadequada 

e insuficiente à aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão 

preventiva, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva por seus 

próprios fundamentos. Assim sendo, o pedido defensivo deve ser 

indeferido. 3. Dispositivo. Diante do exposto, decido: I – INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da 

representada Letícia de Souza Rodrigues.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637187 Nr: 8056-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE SOUSA SILVA, LUCAS GONÇALVES 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Trata-se de ação penal por meio da qual foram denunciados Alan de 

Sousa Silva e Lucas Gonçalves de Moraes, pela prática, em tese, do crime 

de receptação (art. 180, caput, do CP).

A denúncia foi recebida em 01.10.2015 (fls. 67/68); os réus foram citados 

às fls. 99 e 118 e à fl. 117, o réu Lucas apresentou resposta à acusação.

Foi realizada a instrução processual e após, concedido vista dos autos ao 

Ministério Público para apresentar memoriais finais. Contudo, com vista 

dos autos, representante ministerial pugnou pela reabertura da instrução 

processual, visando oportunizar a defesa do acusado Alan a apresentar 

resposta à acusação (fl. 187).

Eis a síntese do necessário.

Analisando os autos, vislumbro razão ao representante ministerial, no que 

concerne a ausência de resposta à acusação do réu Alan de Sousa Silva, 

motivo pelo qual, com fundamento no art. 402 do Código de Processo 

Penal, determino a reabertura da instrução processual para que o 

defensor público apresente resposta à acusação em favor do referido 

réu, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que, querendo, poderá 

arrolar testemunhas.

Diante do exposto, decido:

I – Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à 

acusação em favor do réu Alan, no prazo legal.

II – Após, venham os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 323271 Nr: 1436-04.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR LEITE DA SILVA, DANIEL DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUIZ MILANO DO NASCIMENTO - OAB:15731

 I – Homologo a desistência da inquirição da testemunha Luciano de 

Souza, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

II – Dê-se vista às partes para, no prazo legal e sucessivo, apresentarem 

suas alegações finais.

III – Após, venham conclusos para prolação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624237 Nr: 6854-44.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 I – Defiro a cota retro.

II – Intime-se advogado Dr. Alcy Alves Velasco - OAB/MT 5.847, sobre o 

teor da decisão de fl. 142, no endereço declinado na petição à fl. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616723 Nr: 7429-86.2013.811.0064

 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): ALEX SANDRO TORRES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Trata-se de embargos de declaração interposto pela defesa do réu Alex 

Sandro Torres de Jesus, alegando omissão contida na r. sentença de fl. 

85, no que tange ao valor prestado pelo acusado a título de fiança, 

postulando pela restituição integral e atualizada da quantia paga pelo 

mesmo.

Eis a síntese do necessário.

Assiste razão ao embargante, pois conforme consta do corpo da 

sentença atacada, nada foi mencionado quanto à devolução da quantia 

prestada pelo acusado, motivo pelo qual, com fundamento nos arts. 336 e 

347 do Código de Processo Penal e após a dedução das custas e 

despesas processuais, desde já autorizo o levantamento do valor 

remanescente recolhido a título de fiança, conforme documento de fls. 

30/35. Para efetivação da ordem, determino a expedição dos alvarás 

correspondentes.

Intime-se o acusado para informar sua conta bancária onde deverá ser 

depositado os valores referentes a restituição da fiança.

Após o acusado informar o número da conta bancária, desde já autorizo a 

expedição de alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em 

favor do mesmo.

 Com a efetiva restituição do valor ao acusado, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623748 Nr: 6492-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Trata-se de embargos de declaração interposto pela defesa do réu Carlos 

Rodrigues de Oliveira, alegando omissão contida na r. sentença de fl. 57, 

no que tange ao valor prestado pelo acusado a título de fiança, postulando 

pela restituição integral e atualizada da quantia paga pelo mesmo.

Eis a síntese do necessário.

Assiste razão ao embargante, pois conforme consta do corpo da 

sentença atacada, nada foi mencionado quanto à devolução da quantia 

prestada pelo acusado, motivo pelo qual, com fundamento nos arts. 336 e 

347 do Código de Processo Penal e após a dedução das custas e 

despesas processuais, desde já autorizo o levantamento do valor 

remanescente recolhido a título de fiança, conforme documento de fls. 20 

e 23. Para efetivação da ordem, determino a expedição dos alvarás 

correspondentes.

Intime-se o acusado para informar sua conta bancária onde deverá ser 

depositado os valores referentes a restituição da fiança.

Após o acusado informar o número da conta bancária, desde já autorizo a 

expedição de alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em 

favor do mesmo.

 Com a efetiva restituição do valor ao acusado, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 629747 Nr: 2070-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Trata-se de embargos de declaração interposto pela defesa do réu Júlio 

César da Silva Medeiros, alegando omissão contida na r. sentença de fl. 

46, no que tange ao valor prestado pelo acusado a título de fiança, 

postulando pela restituição integral e atualizada da quantia paga pelo 

mesmo.

Eis a síntese do necessário.

Assiste razão ao embargante, pois conforme consta do corpo da 

sentença atacada, nada foi mencionado quanto à devolução da quantia 

prestada pelo acusado, motivo pelo qual, com fundamento nos arts. 336 e 

347 do Código de Processo Penal e após a dedução das custas e 

despesas processuais, desde já autorizo o levantamento do valor 

remanescente recolhido a título de fiança, conforme documento de fls. 

17/18 e 22. Para efetivação da ordem, determino a expedição dos alvarás 

correspondentes.

Considerando que o acusado já informou o número da conta a ser 

depositado, desde já autorizo a expedição de alvará de liberação do valor 

objeto do depósito judicial em favor do mesmo.

 Com a efetiva restituição do valor remanescente ao acusado, 

arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627399 Nr: 334-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 I – Defiro a cota retro.

II – Em razão da não localização do réu e a fim de evitar futuras nulidades 

processuais, determino a sua intimação através de edital do teor da r. 

sentença de fls. 121/124.

III – Certifique-se acerca da intimação do advogado constituído pelo réu 

acerca da sentença prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 278283 Nr: 960-44.2001.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Defiro a cota retro.

II – Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Guarantã do 

Norte/MT, com a finalidade de proceder à inquirição da vítima Érica e da 

testemunha Geruza.

III – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à 

Defensoria Pública, para que se manifestem se possuem interesse na 

oitiva da testemunha Adair e, em caso positivo, decline nos autos o seu 

atual endereço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 294860 Nr: 2489-93.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE LEOPOLDINA DA SILVA, ADRIANO 

PEREIRA CAMPOS, JOSE RODRIGUES FILHO, ADALBERTO MENDES 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 

24.08.2004, mas entre dos dias 17.11.2006 a 17.11.2014 o processo e o 

curso do prazo prescricional permaneceram suspensos, transcorreram 

apenas 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, não 

havendo, portanto, o que falar em prescrição da pretensão punitiva. Diante 

do exposto, decido: I – INDEFIRO o pedido de reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva formulado pelo defensor público às fls. 

129/130. II - Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar 

resposta à acusação em favor da ré, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664801 Nr: 13160-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 INTIMAÇÃO DO DR. JURANDIR VERNEQUE DIAS, OAB/MT , JURANDIR 

VERNEQUE DIAS, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS AS 

RAZÕES DE RECURSO DO RÉU LUCAS RODRIGUES MARTINS 

DORNELLES, NOS AUTOS 13160-24.2017.811.0064

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670332 Nr: 2798-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DINIZ LOPES - 

OAB:10.867/MT

 Diante da ausência justificada da testemunha Anttoniery Campello, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência de 

continuação para o dia 02 (dois) de agosto de 2018, ás 16h10min.

Requisite-se novamente o bombeiro militar Anttoniery Campello.

Intime-se o/a advogado (a) do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672860 Nr: 5078-67.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, para apresentar os mamoriais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617133 Nr: 166-66.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON FERNANDO SANTOS RUFINO, 

IVANILDO SILVA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal proposta e com esteio no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu Ivanildo Silva de Abreu, 

brasileiro, solteiro, nascido em 20/08/1981, natural de Rondonópolis/MT, 

portador do RG 13495833 SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 941.438.701-34, 

filho de José Deocleciano de Abreu Filho e de Maria Nita Silva de Abreu, 

residente na Av. Irmã Orvalinda, nº 186, Bairro Jardim Brasília, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente à todas as 

imputações contidas na denúncia de fls. 06/11.De outro giro, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/11, para CONDENAR o réu 

Alisson Fernando Santos Rufino, brasileiro, solteiro, nascido em 

25/11/1995, natural de Rondonópolis/MT, filho de Cícero Claudio Rufino e 

de Eliete Izabel dos Santos, residente na Rua Projetada 01, nº 125, Bairro 

Vila Jardim, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática dos crimes estampados no art. 157, § 2°, I, II e V, contra duas 

vítimas, em concurso formal, na forma do art. 70, c/c art. 61, II, alínea “h”, 

todos do Código Penal (2º FATO) e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (3º 

FATO); e para ABSOLVÊ-LO da conduta tipificada no art. 288, parágrafo 

único, do Código Penal. (...)PENA FINALSendo assim, tendo em conta o 

concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena 

final em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem 

cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) 

dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.(...)Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 608974 Nr: 6856-82.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DOUGLAS DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 05/06, para CONDENAR o réu 

Jackson Douglas Dias do Nascimento, brasileiro, solteiro, nascido em 

26/07/1991, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2005536-6 

SSP/MT e CPF 046.690.491-33, filho de Valdin Messias do Nascimento e 

de Irene Dias Barbosa, residente na Rua 11, Qd. 03, Casa 09, Jardim 

Dinalva Muniz, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso 

na prática do crime estampado no art. 157, caput, do Código Penal.Em 

observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhes as penas.O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena 

de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.Verificando as 

condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade 

...Outrossim, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem 

consideradas.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, 

fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.Em relação a 

pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 

59 do CP, fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, 

levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, 

CP).Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu em 04 

(quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e, 

ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.A substituição de pena fica negada, com 

respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena 

aplicada e da prática do crime mediante violência. No mesmo sentido, não 

há que se falar em aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, 

CP)...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670332 Nr: 2798-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DINIZ LOPES - 

OAB:10.867/MT

 Autos nº 2798-26.2018.811.0064 – Cód. 670332

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Anttoniery Campello para o dia 05.07.2018, às 

16h00.

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.: 673458 Nr: 5571-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON BEZERRA DA SILVA, FELIPE 

MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT
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 (...) De modo que não há prolongamento na tramitação da presente ação 

penal a fim de demonstrar qualquer constrangimento ilegal suportado pelos 

réus.Desta forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais 

precisamente no que tange a gravidade da infração penal perpetrada, 

além de ter sido praticada em concurso de agentes, mostra-se totalmente 

inadequada e insuficiente à aplicação de outras medidas cautelares 

diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual o pedido não merece 

acolhimento.Assim, com essas considerações, acrescentando as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 127/129 e, ainda, verificando que 

não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar 

decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO FELIPE MOREIRA DE SOUSA e 

WANDERSON BEZERRA DA SILVA.Por fim, verifico que o ofício de fl. 114 

já foi reiterado conforme se verifica às fls. 132/134 dos autos, assim, 

resta prejudicado o pedido do Parquet contido na parte final da cota retro, 

eis que já atendido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676692 Nr: 8466-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8466-75.2018.811.0064 – Cód. 676692

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu TIAGO FERREIRA DA SILVA para o dia 14.08.2018, 

às 17h00.

Intime-se e requisite-se o acusado, uma vez que o mesmo encontra-se 

segregado no Presídio “Mata Grande”, bem como dê ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676760 Nr: 8534-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDA M.G.A.NOBREGA - 

OAB:17380 OAB/MS

 Autos nº 8534-25.2018.811.0064 – Cód. 676760

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu JORGE ANTÔNIO SIQUEIRA para o dia 14.08.2018, às 

17h10.

Intime-se e requisite-se o acusado, uma vez que o mesmo encontra-se 

segregado no Presídio “Mata Grande”, bem como dê ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676729 Nr: 8503-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8503-05.2018.811.0064 – Cód. 676729

Vistos.

Diante do teor da missiva e, atento a finalidade do ato deprecado, intime-se 

o réu THIAGO RODRIGUES DE SOUZA para o devido cumprimento das 

medidas cautelares aceitas pelo acusado conforme consta à fl. 06.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determino seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649925 Nr: 10162-20.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WILKER ALVES DOS SANTOS, PABLO 

VINÍCIUS GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Autos nº 10162-20.2016.811.0064 – Cód. 649925

Vistos.

Constata-se nos autos o trânsito em julgado do Acordão retro, diante 

disso, expeça-se guia de execução penal definitiva.

Após, encaminhe ao juízo da execução penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629755 Nr: 2078-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VIDAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Vistos.

O acusado MANOEL VIDAL DOS SANTOS foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido o crime previsto no art. 306, § 1º, do Código de 

Transito Brasileiro.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado.

Durante a instrução processual, o réu foi beneficiado com a suspensão 

condicional do processo, submetendo-se às condições impostas (fls. 

72/74).

Às fls. 92, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas, 

comprovação de pagamento da prestação pecuniária à fl. 81.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que a pena mínima cominada ao delito imputado ao 

acusado enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

72/74, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MANOEL VITAL DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609057 Nr: 6941-68.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEINOMAR DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuzeni Muniz - 

OAB:10281/0

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOUTORA CLEUZENI MUNIZ, OAB/MT, Nº 

10281, para apresentar os documentos mencionados no pedido pleiteado, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631033 Nr: 3182-91.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLEY QUINTILIANO 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 10 de agosto de 2018, às 15:30 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.: 649215 Nr: 9508-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JOSÉ CRUVEL SILVA

 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 09 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.: 649215 Nr: 9508-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO JOSÉ CRUVEL SILVA

 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.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 340222 Nr: 4026-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de nova Guia de Execução Penal às fls. 418, 

elabore-se um cálculo de pena atualizado, intimando as partes para, 

querendo, manifestarem. Após, voltem os autos conclusos para 

homologação.

Ademais, juntem-se as informações prestadas, requisitadas pelo 

Excelentíssimo Desembargador Relator, referentes à REVISÃO CRIMINAL 

Nº 1004359-66.2018.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 

Advogada: Dra. Karoline Pimentel Almeida – Requerente: William Moreira de 

Oliveira.

Encaminhe-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), o ofício 

expedido, bem como as cópias necessárias, juntando-se aos autos o 

respectivo recibo de envio.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE.

Rondonópolis-MT, em 12 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633431 Nr: 5028-46.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Tendo em vista que o recuperando encontra-se em cumprimento de pena 

no regime semiaberto desde 13/06/2018 (fls. 135/137), elabore-se um 

cálculo de pena atualizado, intimando as partes para, querendo, 

manifestarem. Após, voltem os autos conclusos para homologação.

Ademais, juntem-se as informações prestadas, requisitadas pelo 

Excelentíssimo Desembargador Relator, referentes ao HABEAS CORPUS 

Nº 1005031-74.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal, Comarca de 

Rondonópolis/MT - Autoridade Coatora: Juízo da Quarta Vara Criminal - 

Impetrante: Dr. Paulo Cesar de Oliveira – Paciente: Luiz Carlos Rodrigues 

da Costa.
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Encaminhe-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), o ofício 

expedido, bem como as cópias necessárias, juntando-se aos autos o 

respectivo recibo de envio.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE.

Rondonópolis-MT, em 12 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643894 Nr: 5042-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JACKSON DO NASCIMENTO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Antonio Florencio - 

OAB:20.621-0

 Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fl. 72, aliado ao fato que o recuperando 

atingiu o lapso temporal para progressão de regime (cálculo de pena de fl. 

57), bem como o atestado de conduta carcerário não constar nenhuma 

informação que desabone a conduta do apenado (fl. 68), designo o dia 

13/07/2018, às 14h00min, para verificar a possibilidade de concessão do 

benefício de progressão de regime em favor do recuperando, bem como 

realização de audiência admonitória, para fixação das condições a serem 

cumpridas e inclusão no programa de monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 12 de julho de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 328432 Nr: 6451-51.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SIQUEIRA DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 Deste modo, revogo a decisão de fl. 110 e designo audiência admonitória 

a fim de que o reeducando dê continuidade ao cumprimento da pena para 

o dia 13 de julho de 2018 às 14h0min. Requisite-se o recuperando.Quanto 

ao requerimento da defesa, compulsando os autos, verifica-se que de 

fato, no período em que o cálculo de pena de fl. 143 identifica como 

interrupção da computação da pena (entre 05/09/2012 e 01/06/2016), 

houve o regular cumprimento desta em regime semiaberto, conforme 

controle de comparecimento (fls. 05/06) e certidões de fls. 61/61 v, 63 e 

66. Neste diapasão, é evidente que a indignação da defesa corroborada 

pelo agente ministerial, configura atitude plausível, sendo o seu pleito 

indubitavelmente procedente.Assim, DEFIRO o requerimento formulado 

pela defesa às fls. 145/146, no que concerne à alteração do cálculo de 

pena. Para tanto, RETIFIQUE-SE o cálculo apresentado à fl. 143, nos 

termos requeridos, haja vista que não foi computado no referido cálculo o 

período em que recuperando permaneceu custodiado por ocasião de sua 

prisão preventiva, consoante dispõe a guia de execução de fl. 05.Desta 

forma, EFETUE-SE novo cálculo de pena para efeito do artigo 126 da LEP, 

nos termos desta decisão. Com o aporte do cálculo voltem-me conclusos 

para deliberação acerca da concessão do benefício do livramento 

condicional.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638778 Nr: 552-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Vistos.

Cuida-se de Processo Executivo de Pena de Sebastião Rodrigo de Sousa 

Silva, o qual se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto 

desde 24 de novembro de 2016 (fls. 81/83).

Aportou-se aos autos, nova Guia de Execução Penal Provisória à fl. 85, 

oriunda da Terceira Vara Criminal desta Comarca, a qual informa que o 

recuperando fora condenado a uma pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) 

meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, assim 

como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento dos delitos 

descritos no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I e IV, c/c art. 70 e art. 14, inc. II, 

todos do Código Penal.

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, Sebastião Rodrigo de Sousa Silva, 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.

Considerando que o recuperando foi condenado perante o Juízo da 3ª 

Vara Criminal desta Comarca, oportunidade em que teve direito ao 

contraditório e à ampla defesa na ação penal em que responde, deixo de 

designar audiência de justificação.

 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.: 647149 Nr: 7770-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ishida Guimarães - 

OAB:24454/O

 Vistos.

Trata-se de processo executório de pena de Everson Francisco da Silva, 

no qual o reeducando foi condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão 

no regime aberto convertidos em pena restritiva de direitos (fl. 05).

Designada audiência admonitória com o fito dar início ao cumprimento da 

pena (fl. 48), não foi possível proceder à intimação do recuperando tendo 

em vista não mais residir no endereço constante do mandado (fl. 50).

Em contato telefônico com o reeducando através do número também 

transcrito no mandado de intimação, este juízo logrou êxito em atualizar o 

endereço do reeducando para Rua Cerejeiras, nº 1.249, casa dos fundos, 

próximo à Cotrimac, bairro Primavera III, Primavera do Leste-MT.

Desse modo, determino a remessa do presente Executivo de Pena ao 

Juízo de execução criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, para a 

realização da audiência admonitória e fiscalização acerca do cumprimento 

da pena do recuperando.

 Proceda-se as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 640938 Nr: 2426-48.2016.811.0064

 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): MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 I – Considerando que o presente feito foi desmembrado dos autos ação 

penal e que na principal se avaliam vários delitos, inclusive latrocínio; e 

que não foram arroladas 10 (dez) testemunhas, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, informarem quais as testemunhas arroladas na 

denúncia são de interesse no julgamento específico do réu Marcus 

Vinícius.

II – Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639956 Nr: 1521-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BENITES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 I – Designo audiência de continuação para o dia 10.09.2018, às 13:30.

II – Requisitem-se os policiais militares.

 III – Intimem-se o réu e as partes, sendo que estas deverão, em 05 dias, 

sob pena de prejuízo da prova, formar o interesse na oitiva de Fernando 

Ferreira.

 IV – Sendo externado interesse. Intime-o.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR DJAMILER 

MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 5. Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – DEFIRO o acautelamento pleiteado pela DD. Autoridade 

Policial, determinando a expedição de termo de compromisso e cautela dos 

veículos mencionados acima à pessoa do Dr. Gustavo Belão, bem como 

determino que seja oficiado ao Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso para que, nos termos do artigo 62, parágrafo 11, da lei n. 

11.343/06, emita certificado provisório de licenciamento dos veículos 

CHEVROLET CRUZE LT HB, cor branca, placa NRY-7591, 2012/2013, 

chassi 9BGPB68M0DB221078; Motocicleta HONDA CG 160 FAN ESDI, cor 

preta QBI-7920, 2014/2015, chassi 9C2KC2200GR016220; motocicleta 

HONDA NX 400 FALCON, cor prata, placa OBP-4301, 2014/2014, chassi 

9C2ND1010ER300563 em nome da Polícia Judiciária Civil do Estado de 

Mato Grosso.III – Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por 

domiciliar formulado por Karla Alexandra Mazzoni.IV - Designo para o dia 

22 de agosto de 2018, às 15h15min, para realização de audiência de 

instrução e julgamento.V – Intimem-se e requisitem os réus presos, sendo 

que caso a ré Karla Alexandra Mazzoni ainda esteja custodiada na 

comarca de Cuiabá, determino, desde logo, a expedição de carta 

precatória para seu interrogatório na Capital do Estado.VI – Intimem-se as 

testemunhas, comunicando aos seus chefes de repartição (CPP, art. 221, 

§ 3º).VII – Intimem-se as defesas e o Ministério Público quanto a esta 

decisão.IX – Considerando que após detida análise dos autos verifiquei 

que o denunciado Vitor Souza Silva fora colocado em liberdade 

erroneamente, eis que compareceu perante a secretaria desta vara na 

data de 18.05.2018, consoante fl. 465, determino a imediata expedição de 

mandado de recaptura, com a consequente comunicação do ato à Direção 

da Penitenciária Major Eldo de Sá Correia para as providências 

administrativas necessárias.Rondonópolis, 11 de julho de 2018.Wagner 

Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em cumulação legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675367 Nr: 7285-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Allan Vieira Rocha - OAB/MT n.º 20982 - para 

devolver os autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, nos termos do art. 431 da 

CNGC.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 672849 Nr: 5072-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PINTO DE AMORIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 Código: 672849

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 56/59) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 07/08/2018, às 

09h00min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653324 Nr: 2907-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, Sebastião Geraldo de Lima - OAB:6256
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 (...) .Isto posto DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca mantenha a r. decisum anteriormente 

prolatada, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo de 

competência, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias, 

com a remessa dos autos ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.Por fim, 

determino que traslade-se cópia da presente decisão para o Inquérito 

Policial nº 8476-56.2017.811.0064 – Código 659431.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaEtelvino 

Andrade de SouzaRequerenteSebastião Geraldo de LimaAdvogadoPaula 

Luana Saggin Facioni De LimaAdvogadaSilvia Braga De Oliveira De 

SouzaRequeridoJosé Roberto PontesAdvogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646491 Nr: 7235-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI ATANASIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos etc...

Inicialmente, ante a ausência momentânea da vítima (fls. 78), redesigno a 

solenidade para o dia 06/06/2019, às 14h.

Ademais, aguarde-se o cumprimento da missiva expedida às fls. 75.

 Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

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.: 632349 Nr: 4236-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Chagas 

Ribeiro - OAB:

 Vistos etc...

Ante a ausência momentânea da vítima, redesigno a solenidade para o dia 

23/10/2018, às 16h30min.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Rosimeire Vicente do Nascimento.

 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.: 665945 Nr: 14137-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROSSETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O

 (...) Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de 

autoria por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na 

denúncia, há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo 

que se falar em absolvição sumária. Dessa forma, designo audiência de 

instrução para o dia 06/02/2019, às 16h30min.Nos termos do Artigo 400 do 

Código de Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o 

disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). 

Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das 

partes. Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu 

defensor, do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o 

caso, do querelante e do assistente, requisitando-se, se 

necessário.Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, 

depreque-se.Por fim, ante o requerimento de habilitação de assistente de 

acusação formulado às fls. 65/66, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça. Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de Julho de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635655 Nr: 6821-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO HOLANDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Código: 635655

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após terem sido devidamente 

citado, mudou sem informar novo endereço a este Juízo, consoante se 

verifica do teor da certidão de fls. 83, razão pela qual o processo seguirá 

sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

Ademais, considerando o endereço da vítima fornecido pelo parquet, 

designo audiência para o dia 07/02/2019, às 14h30min.

Por fim, considerando que a testemunha de defesa Valdirene Farias de 

Souza, não foi localizada, consoante se verifica da certidão de fls. 85, 

dessa forma, intime-se a defesa do acusado (via DJE), para que manifeste 

se há interesse na oitiva da aludida testemunha, em caso positivo, desde 

já fica intimado para fornecer o endereço no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 87, bem 

como expedindo-se mandado de condução coercitiva para a testemunha 

Wagner Queiroz da Silva.

 Rondonópolis, 12 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639649 Nr: 1250-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Código: 639649

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 93, designo audiência para o dia 

05/06/2019 às 16h.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 93.
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Rondonópolis, 12 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628513 Nr: 1189-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DA GUIA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALEF CAIK CALIXTO 

FEITOSA - OAB:21568/0

 Código: 628513

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 160, designo audiência para o dia 

06/06/2019 às 15h.

Por fim, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para manifestar 

acerca da não localização das testemunhas de defesa José Geraldo da 

Silva, Otávio Sardeiro da Silva e José de Souza Santos.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se, observando-se o endereço da vítima fornecido às fls. 160.

Rondonópolis, 12 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 329314 Nr: 124-56.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Processo Penal nº 124-56.2010.811.0064 (Código 329314) Vistos etc. 

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de OSVALDO FAUSTINO DA SILVA, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 

121, § 2°, inciso I c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com 

observância na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990. (...) Por tais 

considerações, em consonância com as alegações finais das partes e 

com fundamento no Artigo 419 do CPP, DESCLASSIFICO o crime de 

homicídio simples na forma tentada (Artigo 121, caput, c.c Artigo 14, II, CP) 

para o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º, do Código Penal). Assim 

sendo, definido o crime com a desclassificação, no caso vertente, 

verifica-se que é a hipótese de reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. (...) ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, 

inciso IV, primeira figura, Artigo 109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos 

do Código Penal Brasileiro e, ainda, Artigo 61, caput, do Código de 

Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face do 

acusado OSVALDO FAUSTINO DA SILVA em razão de ter ocorrido à 

prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito lesão 

corporal (Artigo 129, § 9º, do Código Penal). Transitado em julgado esta 

sentença, o que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Se houver 

fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma 

do Artigo 337 do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de Julho de 2018. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896367 Nr: 4074-81.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE N LEITE & CIA LTDA, MAFI - COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Diante do exposto, DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO do 

PRODUTO FLORESTAL apreendido nestes autos, consistente em 

42,2255m3, de madeira serrada, da essência florestal Vochysia sp 

(Rosinha), e determino a sua doação à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE - SEMMA, na pessoa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

para exclusiva aplicação em programas ambientais, devendo prestar 

contas nos autos acerca da destinação do referido produto florestal, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. A expedição do termo de doação fica 

condicionada à avaliação do produto florestal a ser realizada pela Oficiala 

de Justiça deste Juízo, em conjunto com os Policiais Ambientais do Núcleo 

de Policiamento deste JUVAM, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada 

do laudo de avaliação da madeira, depreque-se a realização da audiência 

preliminar para composição civil do dano ambiental e transação penal, na 

forma proposta pelo Ministério Público à fl. 38-v.Encaminhe-se cópia desta 

decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 186/2018-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,

 CONSIDERANDO que a servidora Clarice Janete da Fonseca Oliveira, 

matrícula 5477, Técnica Judiciári a PTJ, designad a Gestor a Judiciária 

substituta , estará afastada de suas funções por motivo de férias, no 

período de 16.07.2018 a 31.07.2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Vilma Alaíde da Silva, Matrícula n. 11595, Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária substituta da 

4ª Vara Cível d esta comarca, no período de 16.07.2018 a 31.07.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 13 de julho de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 185/2018-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 Gilmara Cristina Campos Filgueiras, Matrícula n. 11499, 

Técnica Judiciária PTJ, na Central de Administração desta comarca, a 

partir de 09.7.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 13 de julho de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013571-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 
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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).( 14150306, 14108132 ). Sinop/MT, 

13 de julho de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013062-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSSO GANDOLFI - ME (EXECUTADO)

ADELSSO GANDOLFI (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).( 14150529, 14150596 ). Sinop/MT, 

13 de julho de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004712-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA 90000250104 (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).(14156660). Sinop/MT, 13 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010748-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010748-56.2017.8.11.0015. DEPRECANTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DEPRECADO: ODAIR 

MARTINS DA SILVA - ME Vistos etc. Determinada a intimação da parte 

autora a manifestar-se no processo. Contudo, não o fez. Destarte, reza o 

§ 2.º do art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC: “art. 393. Os Juízes deverão 

devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, 

apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação 

e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências 

e/ou outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias. (...) § 2.º O 

prazo previsto no caput deste artigo contar-se-á da juntada aos autos do 

comprovante de recebimento, pelo Juízo deprecante, do ofício a ele 

encaminhado solicitando providências”. Logo, por não ter a parte se 

manifestado quando intimada, com estribo no § 2.º do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001417-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERMO MATOS PEREIRA (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).( 14157142). Sinop/MT, 13 de julho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001771-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO BEHLING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT0009246A 

(ADVOGADO)

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001771-41.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: OTAVIO 

BEHLING EMBARGADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. A parte embargada têm 15 

dias para contestar a lide, cientificada, como já está, pela citação, de que 

a ausência de defesa implicará em revelia, cujos efeitos remeterão à 

veracidade dos fatos articulados na inicial, na forma dos arts. 334 e 344 

do CPC. Se apresentadas preliminares ou agregados documentos, diga no 

mesmo prazo de 15 dias, em réplica, a parte embargante. A seguir, se 

tiverem outras provas a produzir, que as justifiquem em 05 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide, seguindo-se a conclusão. 

Cumpridas as determinações supra, conclusos. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001850-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001850-20.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EMBARGADO: LAVOURA COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. A parte 

embargada têm 15 dias para contestar a lide, cientificada, como já está, 

pela citação, de que a ausência de defesa implicará em revelia, cujos 

efeitos remeterão à veracidade dos fatos articulados na inicial, na forma 

dos arts. 334 e 344 do CPC. Se apresentadas preliminares ou agregados 

documentos, diga no mesmo prazo de 15 dias, em réplica, a parte 

embargante. A seguir, se tiverem outras provas a produzir, que as 

justifiquem em 05 dias, seguindo-se a conclusão. Apresentada carta de 

preposição da parte embargante, que, conferida, determino seja agregada 

ao processo no PJe em até 05 dias. Cumpridas as determinações supra, 

conclusos. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se”.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006685-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAQUEL WERLANG (REQUERENTE)

KAUE DA CRUZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

MATILDE MESQUITA ROCHA (REQUERENTE)

JOSE KENNEDY BRILHANTE SALES PEREIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINE DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006685-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA 

RAQUEL WERLANG, MATILDE MESQUITA ROCHA, KAUE DA CRUZ 

NOGUEIRA, ANA CAROLINE DA SILVA MELO, JOSE KENNEDY BRILHANTE 

SALES PEREIRA REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS 

EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006632-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS MELHADO OAB - SP187329 (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006632-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas processuais e 

taxas judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não 

preparadas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007354-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007354-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA 

IVANILDA DOS SANTOS REQUERIDO: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, consigne-se o prazo de quinze 15 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002813-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002813-96.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A EXECUTADO: MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP, DILSON 

LEONIR KYNAST Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

manifestar-se acerca da certidão de ID nº 4882187, em 05 dias, pugnando 

o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011272-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011272-53.2017.8.11.0015. AUTOR: AILTO ALVES DE 

SOUZA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita que Ailto Alves de Souza, devidamente 

qualificado, apresentou no bojo da ação revisional c/c consignação em 

pagamento, visando obter a benesse na presente demanda. É o sucinto 

relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando sinais 

objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a 

informar condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 
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Na exordial o autora embora tenha declarado ser pobre, não aparenta 

pobreza na acepção da palavra, haja vista que não apresentou qualquer 

dado sólido que pudesse consubstanciar a pretendida justiça gratuita, 

trouxe extratos bancários com a finalidade de maquiar a pobreza 

sustentada. Assim, resta claro que o demandante não é pessoa pobre na 

acepção jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos 

autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram 

nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena vulgarizar o termo e estender o beneficio a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores indicados nos autos. Calha acentuar 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois 

a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, 

inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente 

hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de 

“declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o 

vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de 

suprir as regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo 

constitucional é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – 

o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: 

“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de 

critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Embargos à execução de título extrajudicial. Pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Agricultor. Apresentação 

de declaração afirmando não ter condições econômicas de arcar com as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. Presunção relativa de veracidade. Falta 

de motivos concretos para afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça 

gratuita que se impõe, nos termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. 

Impossibilidade de análise da sua real situação financeira. Ausência de 

documentos idôneos a demonstrar que a cooperativa não tem condições 

de efetuar o pagamento das despesas processuais. Não comprovação da 

necessidade do beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa 

jurídica. Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica 

não configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

0931440-5; Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes 

Ferreira Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE 

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE 

FINANCEIRA. AGRICULTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É 

de ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso, quando o 

agravante comprova a sua tempestividade com a ciência do seu patrono, 

diretamente, na decisão recorrida. Para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, se faz necessária a comprovação da hipossuficiência 

econômica em arcar com as custas e despesas do processo, devendo 

ser indeferida quando a parte se qualifica como agricultor, possui 

advogado constituído e pretende com a lide ser ressarcido com as 

despesas de instalação de equipamentos de energia elétrica rural”. 

(TJ-MT; AI 66992/2013; Nova Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcos José Martins de Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; 

pág. 13). Isto posto, indefiro o benefício da Assistência Judiciária, nos 

termos do art. 5.°, caput, da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte autora preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil. Caso não haja o preparo no referido lapso, será cancelada a 

distribuição e consequentemente extinto o processo sem alcance de 

mérito, equivalendo ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006186-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E PESCA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006186-67.2018.8.11.0015. AUTOR: LUIZ CARLOS DA 

CRUZ RÉU: ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E PESCA Vistos etc. Ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela, proposta por Luiz 

Carlos da Cruz em face de Associação Alpe – Associação de Lazer e 

Pesca., ambos qualificados. Alega o autor ter adquirido um imóvel rural por 

meio de contrato de compra e venda pelo qual pagou a importância de R$ 

60.000,00. Contudo, o imóvel aparentemente compõe a gleba de lotes de 

lazer da Fazenda Missioneira, da qual faz parte a requerida. 

Supostamente foi enviada a requerida notificação extrajudicial para dar 

conhecimento do negócio pactuado entre as partes. Entretanto, aduz o 

autor que procurou a requerida para regularizar a transferência do 

condomínio, mas foi negado por esta, supostamente sem qualquer 

justificativa plausível, o que tem lhe causado transtornos. Diante dos fatos, 

pugnado pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada 

a transferência de titularidade condominial. Decido. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência. 

A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se descartando 

exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada 
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hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada 

(mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Com tais 

considerações, verificado, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

uma vez que ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto. 

Sustentou o requerente que houve recusa injustiçada pela parte 

requerente de transferência, mesmo estando regular com as suas 

contraprestações, razão pela qual, postula pela concessão da tutela de 

urgência. Analisando os documentos apresentados, não se verifica no 

caso em tela o direito a tutela de urgência bem como os seus requisitos. A 

parte autora não demonstrou a priori, qual o seria o risco ao resultado útil 

se aguardar o deslinde da demanda até ao final, assim como o perigo de 

dano. Não esclareceu quais são os transtornos causados em razão da 

negativa da transferência do imóvel, a justificar a brusca intervenção 

jurisdicional, tais como inacessibilidade a propriedade, risco de venda a 

terceiro etc. Assim, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao 

contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após 

regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da 

parte. Nesse sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME 

DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante 

demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” 

(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). Isto Posto, 

indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada, uma vez que ausentes 

os requisitos para sua concessão. Portanto, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 17 de setembro de 2018, às 14:00 horas, a ser 

conduzida pelo conciliador do Cejusc. Intimem-se as partes com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Se a parte 

requerida não comparecer à audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na peça 

inaugural. Assim, defiro, com fundamento no artigo 98 do CPC, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Por fim, Nada impede, 

contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, mormente 

a parte adversa, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse 

ora alcançada pela parte requerente em impugnação específica (LAJ, art. 

4.°, § 2.°). Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006685-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RAQUEL WERLANG (REQUERENTE)

KAUE DA CRUZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

MATILDE MESQUITA ROCHA (REQUERENTE)

JOSE KENNEDY BRILHANTE SALES PEREIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINE DA SILVA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006685-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA 

RAQUEL WERLANG, MATILDE MESQUITA ROCHA, KAUE DA CRUZ 

NOGUEIRA, ANA CAROLINE DA SILVA MELO, JOSE KENNEDY BRILHANTE 

SALES PEREIRA REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS 

EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006632-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS MELHADO OAB - SP187329 (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006632-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas processuais e 

taxas judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não 

preparadas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002813-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002813-96.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A EXECUTADO: MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP, DILSON 

LEONIR KYNAST Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

manifestar-se acerca da certidão de ID nº 4882187, em 05 dias, pugnando 

o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005828-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO)

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO)

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO)

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUBIELLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1005828-05.2018.8.11.0015. AUTOR: 

JIANCARLO LEOBET RÉU: JOSE ANTONIO DUBIELLA Vistos etc. Ação de 

prestação de arbitramento de honorários com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por Jiancarlo Leobet em face de José Antonio 
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Dubiella, ambos qualificados. Relatado que em novembro de 2010 o 

requerente celebrou contrato verbal de prestação de serviços 

advocatícios, momento em que foi contratado para atuar nas ações 

judiciais que diziam respeito ao imóvel rural denominado Fazenda 

Tuparessetan, que tramitaram na Vara Única da Comarca de Nova 

Ubiritã-MT. Alegado que as partes acordaram, na dita pactuação verbal, o 

valor de R$ 30.000,00 de entrada e o restante concessão de exploração 

do produto florestal existente em 30% do imóvel rural de propriedade do 

requerido quando da prolação da sentença de mérito que acolhesse o 

pedido de reintegração do requerido na posse do objeto das demandas. 

Consagrado vencedor das referidas, a parte requerida negou-se a efetuar 

o adimplemento dos honorários advocatícios restantes. Arrazoado a 

necessidade da concessão da tutela provisória de urgência com a 

finalidade de determinar a indisponibilidade do bem imóvel matriculado sob 

o n.° 8535 do 1.° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Sorriso – MT, 

como medida acautelatória indispensável a garantir a satisfação do débito. 

Subsidiariamente, ainda em liminar, requereu a averbação da presente 

demanda junto à matrícula do imóvel referido. É o relatório. Decido. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que, haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência. A tutela de urgência recomenda cautela, 

inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser 

dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for 

de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil 

do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. No caso sub examine a parte autora sustentou ter pactuado 

contrato verbal, a destacar em grande monta, com o fito de receber 30% 

dos rendimentos do produto florestal do imóvel rural de propriedade do 

requerido. Com efeito, muito embora a Lei admita a constituição de contrato 

verbal pelas partes, é certo que essa modalidade de contrato revela-se 

mias frágil, sobretudo a própria relação negocial depende de dilação 

probatória. Assim, independentemente dos documentos que a parte 

requerente se apegou para sustentar a tese lançada na exordial, inferido 

por demasiadamente prematura a concessão da liminar pleiteada, tanto 

mais se levando em conta tão somente a versão unilateral narrada por 

uma das partes. Do mesmo modo, não esclarecida à urgência da parte 

autora inserir contrição no imóvel mencionado. Sem dados nenhum de que 

a parte requerida pretende desfazer-se dele e muito menos que a parte 

requerida não possua outros meios para adimplir, se for o caso, a parte 

requerente de outra forma, tais como outros patrimônios. Portanto, nada 

consistente nos autos a consubstanciar a urgência reclamada para 

adiantar a tutela postulada. Meras alegações de necessidade premente 

não servem, por si, sem evidências confirmadas, para aferir o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, por ora ausente. Sem esta 

probabilidade esclarecida, por enquanto, não há como deferir a tutela 

antecipatória. De fato, falta a comprovação do perigo da demora da 

prestação jurisdicional, isto é, dados materiais convincentes de que a 

parte requerente necessita da constrição pleiteada, segundo sua tese, no 

sentido de que razoavelmente lhe assistiria razão quanto ao aduzido, ou 

melhor, ainda, a probabilidade de que, com os elementos de prova 

angariados, venha a sagrar-se vencedora, a final, da demanda. De 

qualquer modo, havendo postulação a qualquer tempo, no curso da lide, 

levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser reapreciado o 

pedido de antecipação de tutela. Posto isto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Não detectados os requisitos legais previstos no 

art. 300, caput, do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os autos deverão ser 

enviados em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio implicará em 

revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.°, 8.º 

e 9.°, do Código de Processo Civil. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, a defiro. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006974-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LODI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006974-81.2018.8.11.0015. AUTOR: RAFAEL LODI 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006360-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

RENATO DO NASCIMENTO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006360-76.2018.8.11.0015. AUTOR: REGINALDO 

GOMES DA SILVA, RENATO DO NASCIMENTO PEREIRA RÉU: AIGNER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Vistos etc. Sem delongas, verifico 

que a exordial não foi devidamente instruída. O autor atribuiu a causa o 

valor de R$ 1.000,00, entretanto o valor da causa deve corresponder ao 

proveito que se pretende. Logo, deverá o autor apresentar o valor da 

causa adequado ao valor venal do imóvel, bem como comprovar a 

hipossuficiência alegada. Por fim, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo os autores corrigir o valor da causa, 

apresentando o valor corresponte ao proveito que se pretende, e 

comprovar a hipossuficiência alegada em observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do 

presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 13 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006440-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006440-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA Vistos 

etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006413-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (REQUERIDO)

MARIA INES FAVARETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006413-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ 

REQUERIDO: MARIA INES FAVARETO, VALDIR APARECIDO FAVARETO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas 

processuais e taxas judiciárias, no prazo de 10 dias. Se preparadas, 

conclusos. Se não preparadas, determino a devolução da presente 

missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, consignando nosso 

cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001841-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001841-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SAMUEL MATIAS 

MENDES Vistos etc. O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar 

em tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, ante 

a expressa manifestação da parte requerida pela realização do feito, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

15:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador do CEJUSC. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000063-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (RÉU)

OSEMAR LOPES DE BRITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000063-53.2018.8.11.0015. AUTOR: TANIA MONTEIRO 

TRZINSKI RÉU: OSEMAR LOPES DE BRITO, RONALDO DA SILVA 

CARVALHO Vistos etc. Pedido de assistência judiciária gratuita que Tania 

Monteiro Trzinski, devidamente qualificada, apresentou no bojo dos autos 

da ação monitória, visando obter a benesse na presente demanda. É o 

sucinto relato. Decido. A declaração de pobreza não prevalece quando 

sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a 

desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as 

despesas processuais. Na exordial a autora embora tenha declarado ser 

pobre, não aparenta miserabilidade na acepção da palavra, haja vista que 

se trata de pessoa jurídica de direito privado, inclusive com mais ações 

dessa natureza nesta Vara, com valores de crédito que não condiz com a 

pobreza sustentada. Assim, resta claro que a demandante não é pessoa 

pobre na acepção jurídica do termo, portanto, não preenche os requisitos 

autorizadores para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. As 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não aos que simplesmente o declaram 

nos autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Alguém nas 

condições objetivamente observadas não pode ser considerado pobre, 

sob pena vulgarizar o termo e estender o beneficio a todos, sem 

discriminação legal. Portanto convém prover as custas e despesas 

pertinentes ao processo, tendo em vista que os fatores objetivamente 

apontados indicam ter condições financeiras para suportar os ônus do 

processo, mormente pelos valores indicados nele. Calha acentuar que a 

mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício 
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vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 

1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração 

ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que 

evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a 

hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo 

“comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as 

regulares custas judiciais. A redação do aludido dispositivo constitucional 

é do seguinte teor (com destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado 

prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429: “Dúvida fundada 

quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode 

entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que 

ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício” Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita 

deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da lei 

respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos 

comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial 

gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma 

ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta. 

Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a 

parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas 

presunção iuris tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial 

por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade 

inserto na Carta Maior. Assim orienta a jurisprudência abalizada ora 

compilada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título 

extrajudicial. Pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. 

Pessoa física. Agricultor. Apresentação de declaração afirmando não ter 

condições econômicas de arcar com as custas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua 

família. Presunção relativa de veracidade. Falta de motivos concretos para 

afastá-la. Concessão dos benefícios da justiça gratuita que se impõe, nos 

termos da Lei n.º 1.060/50. Pessoa jurídica. Impossibilidade de análise da 

sua real situação financeira. Ausência de documentos idôneos a 

demonstrar que a cooperativa não tem condições de efetuar o pagamento 

das despesas processuais. Não comprovação da necessidade do 

beneplácito. Ônus que compete exclusivamente à pessoa jurídica. 

Aplicação da Súmula n.º 481 do STJ. Hipossuficiência econômica não 

configurada. Recurso parcialmente provido”. (TJ-PR; Ag Instr 0931440-5; 

Medianeira; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes Ferreira 

Gomes; DJPR 22/08/2013; pág. 658); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 

AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRICULTOR. 

ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA RURAL. RECURSO IMPROVIDO. É de ser afastada a preliminar 

de inadmissibilidade do recurso, quando o agravante comprova a sua 

tempestividade com a ciência do seu patrono, diretamente, na decisão 

recorrida. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, se faz 

necessária a comprovação da hipossuficiência econômica em arcar com 

as custas e despesas do processo, devendo ser indeferida quando a 

parte se qualifica como agricultor, possui advogado constituído e pretende 

com a lide ser ressarcido com as despesas de instalação de 

equipamentos de energia elétrica rural”. (TJ-MT; AI 66992/2013; Nova 

Monte Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José Martins de 

Siqueira; Julg. 03/09/2013; DJMT 12/09/2013; pág. 13). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal, devendo a parte autora preparar o feito em 15 dias, na forma da 

Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das 

disposições do art. 290 do Código de Processo Civil. Caso não haja o 

preparo no referido lapso, será cancelada a distribuição e 

consequentemente extinto o processo sem alcance de mérito, equivalendo 

ao indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 

de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006702-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006702-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De ver que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial desta comarca, com 

possível distribuição equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a parte 

autora, para em 05 dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar 

perante este ou aquele juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004994-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1004994-02.2018.8.11.0015. AUTOR: B V 

INCORPORACAO LTDA RÉU: LUCIANA DE OLIVEIRA Vistos etc. Ação 

Declaratória de Rescisão de Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda e Outras Obrigações cumulada com Pedido de 

Reparação de Danos e Reintegração de Posse, proposta por BV 

Incorporações Ltda. em face de Luciana de Oliveira, ambos qualificados. 

Aduzido pela parte autora, em síntese, que celebrou com a parte ré 

contrato particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com pacto 

adjeto de alienação fiduciária em garantia, tendo por objeto o imóvel 

qualificado na inicial, inserido em loteamento. Relatado que a parte 

requerida está inadimplente com as parcelas do contrato, o que autoriza 

requerer a respectiva resolução. Invocado o parágrafo n.° 11 do contrato, 

que trata da constituição de garantia de alienação fiduciária, e alegado que 

basta o inadimplemento contratual da parte requerida para que ocorra a 

consolidação da propriedade em seu favor, autorizando-a a retomar a 

posse do imóvel. Pede seja decretada a rescisão do contrato. Em liminar, 

manejou a reintegração da posse do imóvel. É o relatório. Decido. Os 

documentos de ID n.° 13160170 evidenciaram que as partes celebraram 

contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial 

não edificado, em loteamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária em 

garantia. Constado que o imóvel consiste no lote nº 188, Bairro Eunice, 

Gleba Celeste, do loteamento chamado Jardim Veneza, localizado nesta 

urbe. Como visto, trata-se de imóvel incluído em loteamento, caso em que a 

rescisão contratual depende da prova de que o promitente comprador foi 

regularmente colocado em mora, nos termos positivado no art. 32 da Lei 

n.º 6.766/79, que trata do Parcelamento do Solo Urbano e dá outras 

Providências (loteamentos urbanos), e do art. 14 do Decreto-Lei nº 58/37, 

que dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamentos 

em prestações e que ainda se aplica aos loteamentos rurais. Com efeito, 

os dispositivos legais acima mencionados têm a seguinte redação: "Lei nº 

6.766 de 19 de dezembro de 1.979: (...) Art. 32. Vencida e não paga a 

prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois 

de constituído em mora o devedor. § 1º Para os fins deste artigo o 

devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial 

do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se 

vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas 

de intimação. § 2º Purgada a mora, convalescerá o contrato. § 3º - Com a 

certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor 

requererá ao Oficial do Registro o cancelamento da averbação." 

Decreto-Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1.937: (...) Art. 14. Vencida e não 

paga a prestação, considera-se o contrato rescindido 30 dias depois de 
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constituído em mora o devedor. § 1º Para este efeito será ele intimado a 

requerimento do compromitente, pelo oficial do registro a satisfazer as 

prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, 

juros convencionados e custas da intimação. § 2º Purgada a mora, 

convalescerá o compromisso. § 3º Com a certidão de não haver sido feito 

pagamento em cartório, os compromitentes requererão ao oficial do 

registro o cancelamento da averbação." Verificado, assim, que é dever da 

parte autora notificar a parte requerida na forma prevista e um dos 

dispositivos legais acima transcritos, caso se trate de loteamento urbano 

ou rural. Esta medida é necessária para que a promitente vendedora 

possa, caso não seja purgada a mora, pleitear a decretação da rescisão 

contratual. Ao tratar da promessa de compra e venda de imóvel e das 

consequências do atraso no pagamento das prestações, por parte do 

promitente comprador, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, na 

obra Curso de Direito Civil, 10ª Edição, Ed. Juspodivm, pág. 861, ensinam: 

"Caso constatado o atraso no pagamento das prestações, será 

impreterivelmente constituído o promissário comprador em mora, para o 

cumprimento da obrigação pelo pagamento das parcelas vencidas do 

saldo devedor (art. 32, L. 6.766/79). O compromissário será intimado a 

pagar as prestações vencidas e vincendas. Persistindo a inadimplência, 

oportuniza-se ao vendedor o exercício da ação de resolução do contrato 

inadimplido (Súmula nº 76 do STJ). A notificação prévia ao promissário 

comprador terá o prazo de trinta dias para cumprimento, tratando-se de 

lote urbano ou rural (art. 32 da Lei nº 6.766/79; art. 14 do Decreto-Lei nº 

745/69), mesmo que eventualmente conste cláusula resolutiva expressa. 

Será ineficaz a cláusula que determine a imediata desconstituição do 

negócio jurídico (art. 475, CC) nos contratos de compromisso de compra e 

venda, pois a mora é ex persona, demandando prévia interpelação do 

devedor e posterior pronunciamento judicial, com ampla dilação probatória. 

A falta de prévia interpelação não será suprida pela citação na ação de 

resolução contratual. Aliás, a purga da mora poderá se efetivar no bojo da 

contestação, acrescida dos consectários legais." Notado a 

imprescindibilidade da notificação extrajudicial do promitente comprador 

para purgar a mora no prazo de 30 dias, sob pena de rescisão contratual. 

A falta dessa notificação não pode ser suprida com a citação ocorrida na 

presente demanda, como se lê no ensinamento doutrinário acima, até 

porque a forma exigida em Lei e o prazo para a purgação da mora são 

diversos. Ademais, a Cláusula 13ª do contrato ID 13160101, que 

estabelece o prazo de 15 dias para a purga da mora, não tem validade, 

pois conflita com a disciplina legal acima invocada, que prevalece sobre a 

cláusula contratual em questão. Assim, a presente petição inicial não 

preenche os requisitos necessários ao seu recebimento, uma vez que a 

pretensão deduzida, sem a prova da colocação da parte requerida em 

mora, nos termos da legislação aplicável, é inadequada, estando ausente 

o interesse de agir. Esse também é o entendimento jurisprudencial, com 

destaques: “AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

PEDIDO DE DANOS MATERIAS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – ATRASO NA 

ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA 

VENDEDORA/INCORPORADORA – RESCISÃO – POSSIBILIDADE - 

FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 

MERO AGENTE FINANCIADOR – INAPLICABILIDADE DA LEI DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE Nº 9.514/1997 - VIOLAÇÃO MANIFESTA À 

NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA - PEDIDO RESCISÓRIO 

IMPROCEDENTE.É cediço que para fins de rescisão de decisão judicial 

transitada em julgado, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a violação manifesta à norma jurídica tem que ser 

aberrante, absurda ou teratológica.1. Em que pese ter sido ajustado como 

forma de pagamento o financiamento concedido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF (contratado mediante Instrumento Particular de Compra e 

Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com 

Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Programa 

Imóvel na Planta – Sistema Financeiro da Habitação – SFH – Recursos 

SBPE), fato é que, a culpa pela rescisão do instrumento particular de 

promessa de venda e compra foi exclusiva da vendedora/incorporadora.2. 

Como a Lei de nº 9.514/1997 traz rito a ser aplicado em caso de mora do 

comprador/fiduciante, não estabelecendo previsão para a hipótese de 

inadimplemento da vendedora/incorporadora, como efetivamente ocorrido 

no caso dos Autos, a meu ver, não há que se falar na aplicação da lei de 

alienação fiduciária”. (SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017). Não há como determinar a 

emenda da inicial para que a parte autora notifique a parte requerida 

agora, para depois juntar esse documento à inicial, pois como a parte 

requerida terá a oportunidade para purgar a mora, não é certa a 

possibilidade de prosseguimento da presente demanda. Destarte, 

considerando ainda os princípios da celeridade e da eficiência, a melhor 

solução é a extinção do processo, com o indeferimento da petição inicial, 

posto que o feito não possa ficar paralisado para aguardar a possibilidade 

ou não de a parte requerida purgar a mora extrajudicialmente. Fica 

ressalvada a possibilidade de a parte autora ajuizar nova ação com o 

mesmo objeto, desde que fundada em notificação da parte devedora, e 

desde que ela, regularmente notificada, não venha a purgar a mora. 

Quanto à menção, na petição inicial, à cláusula 11 do contrato, que trata 

da alienação fiduciária em garantia, também não é adequada a permitir o 

recebimento da petição inicial. É que, nos termos do art. 26 da Lei n.º 

9.514/1.997, que Dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, institui a 

alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, o credor 

fiduciário, caso queira fazer valer a garantia, na hipótese de 

inadimplemento do devedor, deverá também seguir um procedimento 

extrajudicial para colocar o devedor em mora e, caso esta não seja 

purgada, deverá obter o ato de registro, na matrícula do imóvel, da 

consolidação da propriedade e da posse em seu favor. Ora, realizado 

esse procedimento, disciplinado no art. 26 acima invocado, o credor já 

será proprietário do imóvel e já terá a posse garantida por força de lei, de 

modo que não necessitará pleitear judicialmente a rescisão do contrato, e 

sim apenas a imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei n.º 

9.514/1997, in verbis: "Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a 

dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos 

deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os 

fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência 

após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á 

pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4º 

Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, 

o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente 

Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três 

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 4o 

Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 

procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 

será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado 

ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a 

intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um 

dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil 

acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 

purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014) § 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, 

convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro 

de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao 

fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança 

e de intimação. § 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º, sem a 

purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, 

certificando esse fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo 

fiduciário, do imposto de transmissão inter vivos, o registro, na matrícula 

do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. § 8o O 

fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao 

imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos 

no art. 27. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)" "Art. 30. É assegurada 

ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do 

imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a 

reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para 

desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do 
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disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." Assim, 

na hipótese de realmente existir alienação fiduciária constituída no caso 

dos autos, com o devido registro nas matrículas dos imóveis, a parte 

autora não tem interesse de agir em requerer em Juízo a decretação da 

rescisão contratual, uma vez que deve seguir o procedimento disciplinado 

no art. 26 da Lei 9.514/97, acima transcrito, extrajudicialmente, para 

apenas depois de consolidada a posse e a propriedade em seu favor, por 

ato do Oficial do Registro de Imóveis, poder requerer em Juízo, se 

necessário, a imissão na posse do imóvel. Evidente, assim, em face dos 

fatos narrados, que a parte autora não tem interesse de agir, sendo 

carecedora da ação. Posto isso, declaro a autora carecedora da ação e 

indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. O 

processo é resolvido sem exame do mérito. Arcará a parte autora com as 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios de 

sucumbência, em face da ausência de citação da parte requerida. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Sinop– MT, 13 de julho de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013794-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. C. E. R. D. P. A. L. -. E. (REQUERIDO)

M. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1013794-53.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

ANTONIO MARCOS DOS REIS REQUERIDO: VETERINARIA AGROBOI 

COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP, MARIA NUNES DA SILVA Vistos etc. Tutela cautelar em caráter 

antecedente proposta por Antônio Marcos dos Reis em desfavor de 

Veterinária Agroboi Comércio de Representação de Produtos, 

representada por Maria Nunes da Silva e Alex Sandro Fasbinder, todos 

qualificados. Seu pedido, em resumo, tem o propósito de arrolar bens da 

empresa citada bem como avaliá-los, assim fazer com que a parte 

requerida apresente os documentos noticiados na exordial. Para tanto, 

pretendeu o parcelamento das custas e despesas judiciais, dando a 

causa o valor ínfimo de R$ 1.000,00, ao argumento da impossibilidade de 

aferi-la porque os valores serão determinados apresentação da 

documentação solicitada. Intimado a comprovar a sua hipossuficiência, 

reiterou o pedido subsidiário de parcelamento de custas ou pagamento ao 

final (Id 11982409). É o que cabia relatar. Decido. A tutela provisória 

cautelar antecedente é aquela requerida dentro do mesmo processo em 

que se pretende, posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva, 

cautelar e satisfativa. De acordo com o art. 305 do CPC, a petição inicial da 

ação que visa à prestação de tutela de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No tocante ao valor da causa, o art. 303, in 

fine, preceitua: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...). § 4o Na petição inicial 

a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da 

causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final”. Na 

mesma via o art. 308 do CPC dispensa o pagamento de custas no 

aditamento que converte o processo cautelar em principal, in verbis: “Art. 

308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado 

pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais”. 

Anteriormente, ainda na vigência do CPC de 1973, entendia-se que o valor 

da causa do processo cautelar não teria vinculação necessária com o 

valor do pedido principal. Ad contrarium, o CPC de 2015, consoante os 

arts. sobreditos, e aplicando também por analogia o art. 303 do mesmo 

códex, há de ser interpretado que, tratando da tutela antecipada 

antecedente, o valor da causa é o pedido da tutela final. Este também é 

entendimento adotado por esta corte negritado: “APELAÇÃO CÍVEL – 

CAUTELAR DE ARRESTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

CORRESPONDÊNCIA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO ALMEJADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos 

termos do art. 258, do CPC/73, “a toda causa será atribuído um valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediato”, que deverá consistir 

no proveito econômico decorrente da eventual procedência da demanda. 

O STJ tem entendido que o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico que a parte obtiver com a demanda, pelo que, em se tratando 

de medida cautelar, em que se busca o deferimento do arresto de soja 

produzido pelo impugnante, até atingir o montante equivalente a 18.166 

sacas, resguardando a utilidade e a eficácia de futura execução, o valor 

da causa deve corresponder ao montante do crédito em discussão, qual 

seja, R$ 681.225,00 (seiscentos e oitenta um mil, duzentos e vinte e cinco 

reais)”. (Ap 111720/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

07/11/2017). O direito processual brasileiro, por não conceber causas de 

soma inestimável, exige que toda demanda, ainda que despida de 

conteúdo econômico imediato, possua valor certo. Nesses termos, o 

disposto no art. 291 do Código de Processo Civil: “Art. 291. A toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”. Com efeito, o valor da causa no processo civil 

representa aquilo que impulsiona de forma positiva a ação, sua causa. O 

valor deve sempre ser equivalente ao benefício que se busca com o 

exercício dela. Nessa linha, o valor da causa será sempre alcançado de 

forma objetiva. A escolha do pedido é algo absolutamente subjetivo, mas a 

partir de sua definição, o valor da causa será dele extraído - objetivamente 

- e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. O pedido é, assim, o 

responsável por fixar os limites da lide e seu valor. Delimitado o pedido, a 

vontade do autor não mais interessa à determinação do valor da causa, 

que será alcançado objetivamente. Num processo civil de cunho, ainda, 

essencialmente patrimonial e econômico, muitos fenômenos 

processualmente relevantes sofrem influência do valor da causa, daí a 

necessidade insuperável de sua fixação, mesmo quando inexistente 

conteúdo econômico apreciável. Confira-se o art. 292 do Código de 

Processo Civil: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal”. 

(Grifado). É pertinente para a solução do caso dos autos seja conferida 

atenção especial ao inciso II do dispositivo destacado acima. Assim, o 

processo que visa discutir a existência, validade, cumprimento, 

modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, o valor da 

causa deverá ser extraído deste mesmo negócio jurídico. Desse modo, o 

valor da causa, nos casos de dissolução parcial da sociedade, não deve 

ser meramente estimativo, mas equivalente ao montante do capital social 

correspondente à participação do sócio que se pretende afastar da 

sociedade. Ademais, posteriormente fixado o valor correto por meio do 

balanço especial, nada impede que haja correção do valor inicial, para 

compreender o total dos haveres apurados. Logo, o autor sabe o valor do 

capital da empresa, explicando até mesmo os erros cometidos com a 

elevação do capital da empresa, aferindo ao menos por ora, o valor de R$ 

68.000,00, já que sua cota na referida é de 34% (Id 11233693, p. 08). 

Desta feita, é irrisório que o autor tenha dado a causa o valor de R$ 

1.000,00 e ainda ter requerido o parcelamento das custas, tendo inclusive 

reiterado a respeito em Id. Id 11982409. A benesse referendada é 

possível, mas antes disso, o autor deve retificar o valor da causa, 

utilizando os parâmetros mencionados acima. Ademais, o requerente não 
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pretendeu a simples busca de documentos para propositura de eventual 

ação de dissolução de sociedade, requer arrolamento de bens para 

garantir o recebimento de sua cota parte da empresa, ou seja, tem cunho 

material a pretendida cautelar. Calha frisar que não foi atribuído valor 

correto à causa, devendo ser fixado de acordo com o conteúdo 

econômico cobiçado na pretensão, conforme disposto nos arts. 291 e 292 

do CPC, o que não foi observado pela parte autora. Acentua-se que o 

valor da causa deverá corresponder ao proveito econômico visado, caso 

contrário, sinalizará perspectiva de sonegação de tributo devido ao 

Estado, e contrariará as disposições legislativas e as orientações da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 456, Seção n.º 14, da 

CNGC. Sem embargos de eventual entendimento diverso, o valor da 

causa, em casos tais, deve ser corrigido de ofício, pois se enquadra a 

hipótese no rol expresso no art. 292 do Código de Processo Civil, sendo 

que a toda causa deverá necessariamente ser atribuída valor certo e 

determinado, ainda que não tenha conteúdo econômico (art. 291 do 

mesmo Codex). Isto posto, determino que se emende a inicial, em 15 dias, 

para atribuir o valor da causa de acordo como o art. 292 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, pela 

inobservância do art. 319 e a teor do art. 321, todos do aludido Codex. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006715-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006715-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CORREIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. De ver que o 

presente feito está endereçado ao Juizado Especial desta comarca, com 

possível distribuição equivocada a este juízo. Portanto, intime-se a parte 

autora, para em 05 dias, esclarecer se a ação em tela deve tramitar 

perante este ou aquele juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006359-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MATEUS THIEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO SERGIO DA SILVA OAB - SP202480 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006359-91.2018.8.11.0015. AUTOR: ROGER MATEUS 

THIEMES RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O requerente 

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. 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). Isto posto, 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006814-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TEIXEIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006814-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALINE TEIXEIRA MENDES 

Vistos etc. E de ver que o autor pretende o proveito correspondente ao 

valor das parcelas vencidas e vincendas, porém atribuiu à causa o mero 

valor das parcelas vencidas. Entretanto, o valor da causa deverá 

corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em questão o 

valor deve ser o valor que o autor pretende de proveito econômico, 

inclusive as custas e taxas judiciárias que não foram juntadas ainda, 

devem ser arrecadadas com base neste valor. Ademais, não foi 

comprovada pela parte requerente a mora da parte devedora, sem a mora, 

ausente requisito imprescindível, e significa falta de pressuposto 

processual de existência e validade da relação jurídica processual. É 

documento essencial para o prosseguimento do feito. Destarte, determino 

à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias: a) corrigir o valor da 

causa conforme a proficuidade almejada; b) que efetue o recolhimento das 

custas e despesas judiciais, em conformidade com o valor da causa 

corrigido; c) que seja comprovada a mora da devedora, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito, disciplina dos arts. 290, 

291, 292, 319, 485, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006839-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006839-69.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: CLAUDITO JOSE DA 

COSTA, LUIZ CESAR GOMES DA COSTA Vistos etc. O preparo da causa 

é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006861-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DIAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006861-30.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SAMARA DIAS 

FIGUEIREDO Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que 

“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006895-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006895-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A EXECUTADO: VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA., 

VECELLI PARTICIPACOES S/A, EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO Vistos etc. 

O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006962-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO CURIMBABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLY MONTEIRO ALVES VIANNA OAB - SP77740 (ADVOGADO)

RONNALD ROBINSON D AMBROSIO OAB - MG53988 (ADVOGADO)

THIAGO VILAS BOAS DE LIMA OAB - MG169198 (ADVOGADO)

MAURICIO KEMPE DE MACEDO OAB - SP33245 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SODRE (EXECUTADO)

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

WAGNER CARAMALAC SIMOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006962-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MINERACAO 

CURIMBABA LTDA EXECUTADO: MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI, 

WAGNER CARAMALAC SIMOES, SANDRA REGINA SODRE Vistos etc. O 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 244146 Nr: 14522-82.2015.811.0015

 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: WILSON GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO ARANDA - OAB:OAB/SP248221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - 

OAB:2869/MT, SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:OAB/ 20.865

 "Vistos etc. O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em 

tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das 

partes, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 01 de agosto de 

2018, às 15:30 horas, a ser conduzida por este subscritor.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 
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na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 64306 Nr: 3993-53.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HERMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Defiro o pedido de p. 133/134. Intime-se o exequente para 

apresentar planilha atualizada do débito exequendo, no prazo de 05 dias. 

Após, expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da Serra/MT, 

para promover as diligências necessárias ao praceamento do bem 

penhorado, o que deverá acompanhar a planilha atualizada do débito 

apresentada pelo exequente, no prazo acima determinado. Intime-se o 

credor hipotecário – Cargil Agrícola S/A – da praça ou leilão do bem 

penhorado nos autos, a fim de evitar futura alegação de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152007 Nr: 332-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALVES, HELIO CARDOSO ALVES 

FILHO, SERGIO ALVES, CÉLIO GOUVEIA GALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:OAB/SP 

383.882, ARIANE KERLEN BORGES - OAB:OAB/SP 349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pretensão executiva, visando a liquidação da quantia de R$ 

619.581,42, representado por uma Cédula Rural Hipotecária nº 13/8546-X, 

emitida pelos executados em 20/10/1998, aditada em 06/07/2001, com 

prazo de vencimento alterado para 01/09/2010, mas antecipadamente 

vencida desde 15/05/2009, cujo documento possui outorga uxória dos 

cônjuges dos respectivos requeridos. (...). Desse modo, determino a 

intimação da parte exequente para manifestar interesse acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, bem como 

promover os atos e diligências necessários ao andamento processual, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

por abandono, mesmo porque o bem está apenas arrestado e não 

penhorado. No mesmo prazo deverá informar se entende necessária a 

avaliação do imóvel rural por expert, às suas expensas. Defiro o 

requerimento de p. 148, devendo as intimações e demais atos processuais 

serem realizadas na pessoa do patrono constituído Dr. Adriano Athala de 

Oliveira Shcaira. Anote-se. Expeça-se carta precatória com o fito de 

proceder a citação do executado Célio Golveia Galan, no endereço 

declinado à p. 153. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 65543 Nr: 5222-48.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYLTON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELWINO GEBAUER - ESPÓLIO, IRACEMA 

GEBAUER, RENE NERI GEBAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 "Vistos etc. (...). A liquidação por arbitramento, se as partes não 

apresentarem elementos suficientes, em regra, implica na realização de 

perícia de modo a soerguerem elementos que permitam ao juiz fixar o 

quantum debeatur, integrando e complementando a sentença condenatória 

proferida na fase cognitiva, em caso, com os reparos do v. acórdão. 

Nesse passo, relativamente à parte ilíquida da sentença, de acordo com o 

v. acórdão, determino a intimação das partes para apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, como demonstrativo do que 

entenderem devido, encontro de contas, laudos e quaisquer outras 

informações ou peças que imprimam veracidade ao que for correto, no 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 510, primeira parte, do CPC. De igual 

forma, intime-se a parte exequente, para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o demonstrativo do crédito atualizado que entende devido, referente à 

parte líquida, nos termos do que dispõe o art. 798, inciso II, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167061 Nr: 1902-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL 

WERLANG, JOSÉ AUGUSTO WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 116, 

conforme autoriza o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo máximo de 01 

ano, já que a parte exequente não estipulou prazo menor, a fim de que 

sejam encontrados bens de propriedade do executado passíveis de 

penhora. Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do 

aludido art. 921 do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição. 

Decorrido o prazo acima assinalado sem indicação de bens do executado, 

proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem desarquivados a 

qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, quando indicados ou 

localizados bens a penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 3º). Vencido o referido 

prazo de 01 ano sem manifestação da parte exequente, começará a 

correr o prazo da prescrição intercorrente, conforme o mesmo art. 921, § 

4º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 242266 Nr: 13547-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRÁFICA RONQUIM LTDA. - ME, 

RONIVALDO LEONARDO RONQUIM, JOÃO RONQUIM, JORNAL SÓ 

NEGÓCIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação do 

requerido João Ronquim, devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 
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Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331259 Nr: 10277-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC.SORRISO -SICREDI CELEIRO DO MT-CREDISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DE OLIVEIRA MONTAGENS, JOSEFA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937

 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.: 276880 Nr: 14184-74.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL SANTOS, JAQUELINE GALERA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE LIVI TELLES, MERCADO PARAÍSO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 "Vistos etc. Dispõe o art. 125, inciso II, do CPC que é admissível a 

denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que 

estiver obrigado, por Lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. De ver pela cópia 

da apólice de p. 213/219 que o veículo conduzido pela primeira requerida, 

de propriedade do segundo, era segurado pela denunciada, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros, estando ainda na vigência do contrato na 

data do acidente, vez que tinha término previsto para 30/07/2016. 

Portanto, defiro a denunciação da lide, a determinar a citação da 

denunciada, para contestar, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 335 do CPC. Defiro, no mais, o pedido de p. 251. Sendo 

assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 

2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde os autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a litisdenunciada 

com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer 

à solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em regra, ou 

excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e expressos 

poderes de negociar e transigir, e obviamente seus procuradores, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Noutra 

senda, sem prejuízo, de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107881 Nr: 14266-86.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALIAS LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 "Vistos etc. Indefiro o pedido de p. 299, tendo em vista que referida 

averbação foi promovida pela própria parte exequente, nos termos do art. 

828 do CPC, ficando ao seu cargo também a sua retirada, o que deverá 

comprovar nos autos em 10 dias. Calha assentar que a penhora 

determinada por este juízo encontra-se devidamente baixada, consoante 

ofício do Cartório Extrajudicial de Sinop-MT de p. 292v.º. Por fim, 

demonstrada a retirada da referida averbação, ante o noticiado 

cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes (p. 229), 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se."

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013516-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI NUNES CAVALHEIRO (AUTOR)

VANI BATISTA VENANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVAL LOPES MEDEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1013516-52.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

21.415,58; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes do 

processo: Parte Autora: NERCI NUNES CAVALHEIRO, VANI BATISTA 

VENANCIO Parte Ré: DENIVAL LOPES MEDEIROS Pessoa(s) a ser(em) 

citada(s) RÉU: DENIVAL LOPES MEDEIROS, inscrito no CPF/MF sob o nº 

895.345.061-68, em local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: NERCI NUNES 

CAVALHEIRO, brasileiro, casado, serrador, identidade com RG nº 

12850519 SSP/MT e CPF nº 459.126.371-15, residente na Rua Rio Verde, 

s/nº, quadra 21, lote 14, Bairro Maria Vindilina em Sinop/MT, CEP 

78553-006; e VANI BATISTA VENANCIO, brasileira, casada, auxiliar de 

produção, portadora do RG 1417152-0, e CPF nº 940.466.541-04, 

residente no endereço acima por seu advogado, infra-assinado (doc. 01), 

vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência promover, com 

fundamento no art. 186 do C.C., a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – em face de DENIVAL LOPES 

MEDEIROS, brasileiro, CPF nº 895.345.061-68 em local incerto e não 

sabido (explicação item I abaixo), pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos. I - DO PROCESSO Nº 8012253-94.2016.8.11.0015 QUE 

TRAMITOU NA 7ª VARA CÍVEL DE SINOP E TENTATIVAS DE CITAÇÃO 

Excelência, os Autores antes de ingressarem com a presente ação, 

protocolaram o processo nº 8012253-94.2016.8.11.0015 que tramitou na 

7ª Vara Cível desta comarca, sendo que não foi possível a citação do Réu, 

mesmo após 04 tentativa (três por carta com Aviso de Recebimento via 

Correios e uma via oficial de justiça) conforme se vê em anexo. Ademais, 
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o Réu está se ocultando de receber a citação pois o oficial de justiça 

chegou inclusive a falar com a convivente do mesmo, mas mentiu dizendo 

que não sabe seu paradeiro. Atualmente os Autores não sabem onde 

localizar o Réu, e como não é possível a citação via edital no juizado 

especial, não restou alternativa senão ingressar neste juízo. Portanto, 

requer o devido processamento, bem como, que a citação seja feita por 

edital, pois o Réu está em lugar incerto e não sabido. II - DOS FATOS: Em 

14 de Abril do ano de 2016, por volta das 12:40h, os Autores trafegavam 

pela Avenida dos Pinheiros sentido BR 163, quando foram surpreendidos 

pela invasão da via em que trafegavam pelo Réu, que conduzia o seu 

veículo FORD ECOSPORT. Momento em que, no cruzamento da Avenida 

dos Pinheiros com a Rua das Violetas, o Réu cruzou inadvertidamente a 

preferencial no momento que o 1º Autor conduzia seu veículo abaixo 

descrito, sendo que a 2ª Autora estava na garupa da motocicleta, sendo: 

VEÍCULO, TIPO: MOTOCICLETA, MARCA: YAMAHA, MODELO: YBR 125CC 

FACTOR, ANO: 2013, COR: PRETA, PLACA: OBA-5176, RENAVAM: 

00588039829, de propriedade de Vani Batista Venâncio (2ª Autora) . 

Após o levantamento do Boletim de Ocorrência (arquivo em anexo) restou 

demonstrado, que realmente o Réu, sem zelo, cruzou a preferencial, pois, 

conforme constou no B.O., o P.I. ou ponto de impacto da colisão, se deu 

exatamente no cruzamento entre a Avenida dos pinheiros (preferencial) 

onde trafegavam os Autores e a Rua Das Violetas onde trafegava o Réu, 

sendo que, na hora do acidente o Réu apenas jogou seu cartão e fugiu 

sem prestar socorro. A violência do impacto foi tão grande que o 1º Autor 

ficou com hematomas e deslocamento no joelho e bacia (documentos em 

anexo - prontuários, exames, despesas médicas) se vendo obrigado a 

ficar em tratamento médico sem poder trabalhar, sem contar nos danos 

psicológicos (morais) sofridos pelo 1º Autor, pois trafegava 

tranqüilamente, quando teve o curso de sua vida alterado, bem como, a 2ª 

Autora foi projetada para o chão, caindo no asfalto com violência, e 

deixados de lado, o Réu foi embora sem prestar socorro e os danos ainda 

hoje são sentidos, pois a sombra do acidente em seus sonhos os 

atormentam. A motocicleta foi consertada parcialmente, somente para 

poder andar, pois os Autores não tem condições para tanto, sendo que 

necessitam da motocicleta para se deslocar até o local de trabalho. Além 

disso, o 1º Autor teve gastos com despesas médicas e deslocamento 

para tratamento. Neste caso, não restou alternativa aos Autores qual seja 

a de buscar o amparo do Poder Judiciário, para satisfazer o direito que 

lhes pertence. III - DA CULPA e NEXO CAUSAL O que há de se perceber 

veridicamente, por todos os documentos já trazidos à colação e pelos 

depoimentos das testemunhas que irão depor, ser exclusivamente de 

responsabilidade do Réu a culpa do acidente de trânsito em análise, isto, 

em razão das seguintes faltas por esta cometidas: 1.ª) CRUZAR 

PREFERÊNCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA Como se vê pelo boletim de 

ocorrência e será comprovado, o acidente ocorreu na Avenida dos 

Pinheiros (preferencial), cruzamento com a Rua Das Violetas, sendo que, 

em casos como este o acidente só ocorre justamente pela invasão da 

preferencial sem o devido cuidado. 2.ª) P.I. = PONTO DE IMPACTO 

Ademais, o Boletim de Ocorrência ora juntado, constatou exatamente os 

fatos alegados acima, que a colisão se deu exatamente no cruzamento 

entre a Avenida dos Pinheiros e a Rua das Violetas. Portanto, a conduta 

negligente e imprudente do Réu, acabou causando danos de toda a 

espécie, que foram e estão sendo suportados pelos Autores e que, agora, 

pretendem ver reparados. O nexo causal está evidenciado pelos 

documentos em anexo, ou seja, em razão da causa (acidente) houve os 

danos suportados pelos Autores. IV - DO DIREITO: Destarte, negando-se 

amigavelmente o Réu em reparar todos os danos causados por 

responsabilidade destes, não restou outro caminho aos Autores, senão a 

busca da tutela jurisdicional ora invocada, o que faz amparado por toda a 

legislação pátria, doutrina e jurisprudência. Os arts. 186 e 927, do Código 

Civil Brasileiro rezam: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, 

estabelece normas de tráfego que se obedecidas evitariam o acidente em 

foco. No caso "sub judice", entre outras, foram descumpridas as 

seguintes regras: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio 

de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito. Art. 34. O condutor que queira executar uma 

manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os 

demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Art. 44. Ao 

aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve 

demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a 

pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. A 

jurisprudência confirma o direito dos Autores: EMENTA : ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. INVASÃO DA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL. 

IMPRUDÊNCIA DO RECLAMADO/RECORRENTE. CONDUTA IMPRUDENTE 

AO INGRESSAR NA PREFERENCIAL. ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1 - A 

culpa do sinistro, conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, 

decorreu exclusivamente do comportamento do condutor reclamado que 

não observou as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro.Não 

pode o condutor/reclamante imaginar em desviar repentinamente para dar 

lugar àquele que avança sua preferencial.O ingresso na via preferencial 

era manobra realizada pelo reclamado - condutor, a qual exigia atenção e 

cuidado, nos termos do art. 44 do CTB:Ao aproximar-se de qualquer tipo 

de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência 

especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter 

seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos 

que tenham o direito de preferência. ...omissis... gn (Curitiba, 26 de 

outubro de 2010. Ana Paula Kaled Accioly Juíza Relatora, 2010.0012002-2 

- Recurso Inominado, comarca de origem Ponta Grossa - 2º JEC) Em vista 

da conduta negligente/imprudente do Réu, bem como, destas infrações 

cometidas à legislação pátria, torna-se cristalino o descumprimento às 

normas do direito brasileiro, bem como, o dever da reparação dos danos a 

serem apurados. V - DOS DANOS CAUSADOS: Estando provada a culpa 

do Réu e o nexo causal, bem como, a não observância das normas legais, 

esta deverá indenizar os Autores, dos danos a seguir elencados: a) 

Danos materiais (conserto do veículo, despesas médicas/hospitalares e 

combustível para deslocamento para tratamento): Como já dito 

anteriormente, o Réu não pagou qualquer valor relativo aos danos sofridos 

pelos Autores, restando pendente o conserto da motocicleta, as despesas 

médicas/hospitalares que tiveram que suportar, e as despesas com 

deslocamento para tratamento das lesões. Portanto, o Réu deve ser 

condenado ao pagamento de todos os danos materiais sofridos pelos 

Autores. Além das despesas já suportadas, resta o conserto total da 

motocicleta, conforme orçamentos em anexo no valor de R$ 1.215,58, 

sendo já pago o valor de R$ 615,21 como exposto acima, requer a 

condenação no pagamento da diferença no valor de R$ 600,37. Portanto, 

o Réu deve ser condenado ao pagamento no valor de R$ 1.415,58. b) 

Danos morais: O grave acidente ocorrido, encerra em si mesmo um trauma 

para os Autores, em especial para o 1º Autor, que teve diversas lesões, 

hematomas, deslocamento de joelho e bacia, sendo que, suas 

conseqüências são sentidas até hoje, a violência do choque jamais sairá 

de sua cabeça. Terá que conviver com esta lembrança para o resto de 

sua vida. Quantas vezes o 1º Autor não irá despertar na madrugada e 

lembrar com pavor, aqueles difíceis momentos que passou, estirado no 

asfalto gemendo de dor. Ademais, a 2ª Autora foi arremessada com 

violência no asfalto, ficando estirada no chão, todavia, por sorte e porque 

não dizer "mão divina", não se machucou, mas lembra com sofrimento o 

que passou, e por ver seu marido gemendo de dor. A dor e o sofrimento 

como seqüelas psíquicas haverão de ficar diante do acidente. Assim, em 

virtude do acidente, os Autores sofreram diminuição de um bem jurídico, 

traduzida em incômodos, sentimentos e sensações negativas, 

caracterizado está, pois, o dano moral, impondo-se o dever de 

indenizá-las. Difícil é medir estes Danos Morais sofridos, porém, verdade é 

que deverão ser indenizados pelo Réu, sendo a maneira mais correta o 

arbitramento. A doutrina e jurisprudência tem sintonizado seus 

entendimentos no sentido de que o Responsável Civil pelo evento danoso 

indenize as vítimas em virtude dos danos morais ocorridos. A Constituição 

Federal publicada em 5 de outubro de 1988, no seu art. 5.º inciso V e X, 

assim traduzem esta reparação: V - é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação; gn Assim e para suprir o 

sofrimento dos Autores, traduzidos em incômodos, sentimentos e 

sensações negativas, bem como seus efeitos no meio familiar e social em 

que vive, deverá o Réu indenizar os Autores por danos morais, num valor 

a ser prudentemente arbitrado por Vossa Excelência, onde se requer o 

valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) individualmente, diante do caráter 
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personalíssimo da indenização, para fins de indenizar dignamente os 

Autores, ou outro que Vossa Excelência entenda. VI - REQUERIMENTO 

FINAL. Diante do Exposto e mais o que será suprido pelo conhecimento 

jurídico de V. Exa., com amparo nos artigos citados e demais dispositivos 

legais aplicáveis à espécie, os Autores requerem: Se digne determinar a 

CITAÇÃO do Réu, VIA EDITAL por CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, 

no endereço descrito no preâmbulo, sob pena de REVELIA E CONFISSÃO, 

sendo presumidos e aceitos como verdadeiros os fatos articulados nesta 

petição; Seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação em todos os seus termos e pedidos, para fins de declarar a 

responsabilidade civil do Réu, condenando a indenizar os danos 

causados; Sejam condenados ao pagamento da totalidade dos danos 

morais (a serem arbitrados por Vossa Excelência, onde se requer o valor 

de R$ 10.000,00 individualmente, diante do caráter personalíssimo da 

obrigação, ou outro que Vossa Excelência entenda devido) e danos 

materiais (R$ 1.415,58), para fins de indenizar dignamente os Autores, 

conforme item IV desta; Em caso de eventual recurso, as custas e 

honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 85 do CPC; Os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, por não ter condições de 

arcar com as eventuais custas processuais sem prejuízo próprio ou de 

sua família, na forma do artigo 98 e ss. do CPC, Lei 1.060/50 e declaração 

em anexo, bem como pelos holerites do 1º Autor que mostra seu salário 

modesto, suficiente apenas para a manutenção de si e sua família e a 

CTPS da 2ª Autora, que mostra que está desempregada; e 01. O Autor 

informa que não tem interesse na conciliação. Requer ainda, a produção 

de prova oral, sendo testemunhal e depoimento pessoal do Réu, bem como 

a produção de todos os meios de provas que se fizerem necessárias. 

Dá-se à causa o valor estimado de R$ 21.415,58 (Vinte e um mil, 

quatrocentos e quinze reais com cinqüenta e oito centavos). 

Despacho/Decisão: Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. 

Tendo em vista que a parte requerente informa não ter interesse na 

audiência de conciliação (ID 11020434), recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que é improvável a conciliação nesta fase processual. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. SINOP, 13 de julho de 2018 

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 - TELEFONE: (66) 35203800

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1013606-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA QUARESMA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1013606-60.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]; Partes 

do processo: Parte Autora: LEILA MARIA QUARESMA PRADO Parte Ré: 

SERVENTIA DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS Pessoa(s) a 

ser(em) citada(s) EVENTUAIS INTERESSADOS Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017 11:53:52. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS EVENTUAIS 

INTERESSADOS para, querendo, responder os termos da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). RESUMO DA INICIAL: A requerente 

é filha do Sr. Avelino Lima Prado e da Sra. Maria Quaresma Prado, tendo 

como avós maternos o Sr. Martiniano Rezende da Silva e a Sra. Joana 

Quaresma Silva, e avós paternos Sr. Antônio de Lima Prado e a Sra. 

Florinda Principal da Cruz. Para melhor compreensão dos fatos insta 

consignar que a requerente nascida no dia 28 de janeiro de 1970 foi 

registrada no Cartório de Registro Civil na cidade de Nanuque, Estado de 

Minas Gerais, no dia 15 de setembro de 1971, com certidão de nascimento 

sob o n° 36475, as folhas 60 do livro n° a/40, com o nome de Leila Maria 

da Silva, onde constava apenas o nome da genitora, e no verso através 

de averbação realizada posteriormente pelo Cartório do Único Ofício de 

Jacundá no Estado do Pará, no dia 18 de outubro de 1976, constando o 

nome do genitor que reconheceu sua paternidade, dando a esta seu 

sobrenome, passando então a se chamar Leila Maria Quaresma Prado. 

Todavia tal averbação acima citada realizada no verso da certidão de 

nascimento da requerente, não constava o número obrigatório de registro 

em livro, tendo somente, o número da certidão de casamento dos 

genitores que foi lavrado a folhas 199 do livro n° 7, sob n° 767, na data de 

16 de outubro de 1976. Diante o exposto a requerida ficou inviabilizada de 

requerer a segunda via de sua certidão para realização de proclames 

para seu casamento. Para sanar tal impedimento a requerente ajuizou a 

Ação de Retificação de Registro Civil, tendo recebido a numeração única: 

6395-92.2014.811.0015, Código: 204254, com tramitação perante a 

Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, com o 

objetivo de ter seu nome registrado corretamente como sendo Leila Maria 

Quaresma Prado, e constar o nome de seu genitor Avelino Lima Prado, 

juntamente com o nome dos avós paternos: Antônio de Lima Prado e 

Florinda Principal da Cruz, conforme constava averbado no verso da 

certidão de nascimento, entretanto sem registro em livro. Após tramitação 

do processo acima citado houve a retificação do Registro de Nascimento 

nos termos acima expostos, tendo a requerente recebido em mãos nova 

Certidão de Nascimento em 14 de Agosto de 2017, sendo o mencionado 

processo arquivado diante resolução da lide. Entretanto, a requerente ao 

receber a Certidão notou que os itens requeridos no processo para 

correção haviam sido sanados, todavia que o nome de sua genitora 

constava errado, devido ter sido registrado com o nome de solteira Maria 

Rezende da Silva, sendo a forma correta a constar Maria Quaresma 

Prado, diante a existência de certidão de casamento dos genitores onde 

há a alteração do nome. Ademais, cabe ressaltar que a autora passa por 

vários constrangimentos, quando apresenta seus documentos e de seus 

filhos, pois não apresentam os mesmos dados quando levado em conta os 

documentos da autora e os documentos de seus filhos. Deste modo para 

solução da lide apresentada verifica-se que nada por ser feito através do 

processo já existente, pois não há nenhuma medida judicial para ampliar 

ou modificar o pedido, levando ainda em consideração que já houve 

sentença e trânsito em julgado do mesmo, somente sendo possível nova 

retificação através do presente exordial. Portanto deve ser realizado nova 

correção na certidão de nascimento da requerente, a qual deverá passar 

a constar o nome de casada de sua genitora, sendo este MARIA 

QUARESMA PRADO. Despacho/Decisão: Com fundamento no artigo 98 do 

CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público. Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Intime-se. SINOP, 13 de julho de 2018 Livia Furquim Rodrigues 

Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

35203800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006274-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE RABELO CARVALHO OAB - GO31057 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 365 de 476



FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006274-08.2018.8.11.0015. AUTOR: HALEX ISTAR 

INDUSTRIA FARMACEUTICA SA RÉU: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. Ação monitória consubstanciada em 

“Duplicata”, com disponibilização de limite de crédito ofertado pela parte 

autora Harlex Istar Indústria Farmacêutica S/A., a parte requerida 

Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, cujo saldo disponibilizado pela 

autora e utilizado pela ré não teria sido adimplido, embora utilizados meios 

suasórios para tal mister. Os referidos documentos de ID’s nº 13849239, 

13849291 e 13849255, apontam, com efeito, a existência de relação 

jurídica entre as partes indicando possível pendência na liquidação do 

valor disponibilizado. Destarte, presentes estão às condições da ação, 

tendo a parte autora interesse processuais para o manejo da presente 

lide. Logo, cite-se a parte requerida para pagar o débito apresentado em 

15 dias; ou, querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. 

Expeça-se mandado de citação e pagamento, na forma requerida, 

cientificando-se a parte demandada que o pronto pagamento a isentará 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que a parte 

requerente dará quitação da obrigação, nos termos do § 1° do artigo 701, 

do Código de Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se 

não houver cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos 

no prazo assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no 

artigo 513 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

MARCILIO VARGAS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001642-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MARCILIO VARGAS CUNHA Vistos etc. 

Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 

911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um 

veículo, marca MARCA/MODELO: VolksWagen, modelo: Gol 1.0 8V, ano 

fabricação 2013, CHASSI: 9BWAA05U8EP106455, placa OAY7286, Cor: 

Branco e renavam nº 00587396660, melhor descrito nos autos, com pleito 

liminar, em virtude de um financiamento de R$ 64.351,20, em 60 parcelas 

mensais, mediante cédula de crédito bancária nº 31181149, garantido por 

alienação fiduciária o objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de instrumento de notificação, deixando clara a constituição da mora. 

Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro 

liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado de busca a 

apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos termos do art. 

3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a 

medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 

queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001138-30.2018.8.11.0015

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:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

FERNANDA CRISTINA PETRAZZINI (RÉU)

MARCIA MARIA PONTELLO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001138-30.2018.8.11.0015. AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

- EPP, MARCIA MARIA PONTELLO, FERNANDA CRISTINA PETRAZZINI 

Vistos etc. Ação monitória consubstanciada em “Contrato de Abertura de 

Crédito BB Giro Empresa Flex”, com disponibilização de limite de crédito 

ofertado pela parte autora Banco do Brasil S/A., as partes requeridas 

Beira Rio Indústria e Comércio de Madeiras Ltda-EPP, Márcia Maria Pontello 

e Fernanda Cristina Petrazzini, cujo saldo disponibilizado pela autora e 

utilizado pela ré não teria sido adimplido, embora utilizados meios 

suasórios para tal mister. Os referidos documentos de ID’s nº 11799351, 

11799360, 11799362, 11799365, 11799371, 11799379, 11799385, 

11799388, 11799399,11799405, 11799409, 11799416, 11799420 e 

11799424 apontam, com efeito, a existência de relação jurídica entre as 

partes indicando possível pendência na liquidação do valor disponibilizado. 

Destarte, presentes estão às condições da ação, tendo a parte autora 

interesse processuais para o manejo da presente lide. Logo, cite-se a 

parte requerida para pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, 

querendo, neste mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se 

mandado de citação e pagamento, na forma requerida, cientificando-se a 

parte demandada que o pronto pagamento a isentará das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que a parte requerente 

dará quitação da obrigação, nos termos do § 1° do artigo 701, do Código 

de Processo Civil. Advirta-se ainda a parte requerida de que se não 

houver cumprimento da obrigação e nem oferecimento de embargos no 

prazo assinalado, poderá constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, hipótese em que o processo prosseguirá na forma prescrita no 

artigo 513 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de 

julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006486-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON LENZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006486-29.2018.8.11.0015. AUTOR: EDERSON LENZ 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de setembro 

de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida 

com pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 
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reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE AMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO (RÉU)

ELPIDIO CANHAN VILANOVA (RÉU)

DE MENEZES & PEREIRA LTDA - ME (RÉU)

DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002323-40.2017.8.11.0015. AUTOR: FABIANE AMES 

RÉU: CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO, DE MENEZES & PEREIRA 

LTDA - ME, DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES, ELPIDIO CANHAN 

VILANOVA Vistos etc. Indenizatória por danos morais em razão de 

acidente de trânsito movida por Fabiane Ames em face de Claudiomar 

Carvalho Lourenço, De Menezes e Pereira Ltda ME, Deleon de Oliveira 

Rodrigues e Elpidio Canhan Vila Nova, todos qualificados. Pela petição de 

ID nº 8041692, Fabiane Ames autora, postulou a desistência da ação em 

relação à requerida De Menezes e Pereira Ltda ME, e consequentemente a 

extinção do processo quanto a esta. É o sucinto relatório. Decido. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide, pois a parte ré não foi encontrada. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Assim, homologo a desistência da ação, em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o pedido em relação à requerida De Menezes e 

Pereira Ltda ME, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex; 

e determino o prosseguimento do feito em relação aos demais requeridos. 

Na sequência, intime-se a parte autora, para em 15 dias, manifestarem 

sobre os documentos de ID nº 7244669 e 7860249. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de julho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013299-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA CALEGARO (AUTOR)

GISLAINE PACZKOSKI CAMPAGNONI (AUTOR)

MARIA LUCIA CALEGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1013299-09.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR: MARIA LUCIA 

CALEGARO, JUCILEIA CALEGARO, GISLAINE PACZKOSKI CAMPAGNONI 

POLO PASSIVO:RÉU: INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO 

CARDIOVASCULAR LTDA, FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Certifico que, em cumprimento a determinação id. designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 04 de setembro de 2018 as 13horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 13 de julho de 2018 Gestor Juiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127733 Nr: 6947-96.2010.811.0015

 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: NELY JOSÉ DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 CERTIFICO, em consulta ao sistema APOLO, constatei que a certidão 

lavrada às fls. 373, não foi publicada no DJE de forma que, nesta data, 

autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 1.205 da CNGC-MT, que 

INTIMO a parte requerida a apresentar contrarrazões quaso queira, nestes 

autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187449 Nr: 8690-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME (IMPORT MULTIMARCAS), JEANI GIBMEIER NUNES, PATRICIA 

VANESSA GIBMEIER, ALINE NUNES DE LIMA

 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 para que, no prazo de cinco (05) dias recolha 

as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a 

Comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade de proceder a citação e 

demais atos, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no 

site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211002 Nr: 11763-82.2014.811.0015

 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: FERRARINI & PISONI LTDA., DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIRCEU LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, autorizada pelo Provimento 56/07 – CGJMT e, nos termos 

da decisão de f. (66), encaminho os autos à expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o advogado do autor, para, no prazo de 05 

(cinco) dias enviar, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br o RESUMO da petição 

inicial, em documento formato Word, para expedir o edital de citação, EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME INTERNO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA ESCRIVANIA DO ENVIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 203709 Nr: 5953-29.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. SALGUEIRO MARQUES, ANTONIO 

SALGUEIRO, APARECIDA GOBO SALGUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) aos executados, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

2. Consigno que o pedido de expedição de ofício as cooperativas de 

crédito para verificar a existência de ativos financeiros depositados em 

contas bancárias de titularidade dos executados nas aludidas instituições, 

formulado às fls. 115/117 resta prejudicado, vez que, conforme o 

Comunicado do Banco Central n. 29.353, de 12 de abril de 2016, as 

cooperativas de crédito também integram o banco de dados do Sistema 

Bancenjud, dentre elas Sicredi, Sicoob e Unicred.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187867 Nr: 9164-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME, 

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado 

comprovante de pagamento do débito pela parte executada intimada às fls. 

207/208, 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) 

autor(a) para que no prazo legal apresente comprovante de pagamento de 

diligência para expedição de mandado de penhora e avalição para integral 

cumprimento da decisão de fls. 206.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181272 Nr: 2177-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se no 

presente autos quanto a certidão negativa de fls. 227, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240784 Nr: 12480-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMIR ANTONIO MARCA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JORGE SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que, no prazo de cinco (05) dias recolha 

as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a 

Comarca de Ubiratã/PR, com a finalidade de proceder a citação e demais 

atos, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no site 

www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172371 Nr: 7538-87.2012.811.0015

 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): ISRAEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VCRISTINA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de título extrajudicial proposta por HSBC Bank Brasil S/A. – 

Banco Múltiplo. em face de Israel Santos da Silva, ambos qualificados.

R. decisão inaugural de p. 35/36, que determinou a emenda da inicial, haja 

vista a ausência de título executivo original, o que foi atendido pela 

exequente à p. 38/49.

Diante das idas e vindas do processo, sem eficácia da citação da parte 

executada, postulou a extinção do feito conforme p. 138, com fulcro no 

art. 775 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC.

In casu, nem chegou a ser integrado a lide, pois a parte ré não foi 

encontrada.

A desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus 

legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do 

CPC.

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação.

Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do mesmo Codex.

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Sinop – MT, 08 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176193 Nr: 11863-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO VIA NORTE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente a análise dos pedidos de fl. 174/175, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe se pretende a penhora dos veículos 

localizados junto ao Sistema Renajud (fl. 171), sendo que, em caso 

positivo, deverá indicar a localização dos referidos bens, consignando-se 

que o desinteresse ou silêncio ensejará a baixa da restrição realizada 
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junto ao convênio, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204313 Nr: 6447-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247140 Nr: 16586-65.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TORIANE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ 

- OAB:13239-A

 Vistos em correição permanente,

1. Ante o recurso de apelação apresentado, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117922 Nr: 10221-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 114, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108343 Nr: 711-65.2009.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ERCEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171.045 - SP, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:OAB/MT 

10.661, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos em correição permanente,

1. Ante a certidão de fls. 139, intime-se a requerente, pessoalmente e por 

seu advogado, a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238384 Nr: 11002-17.2015.811.0015

 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: SOLANGE APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA MARCONDES, JOSE 

DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 167409 Nr: 2270-52.2012.811.0015

 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: VANDECI DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RICARDO BURIN, UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO LTDA., UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT, Silvan Auri Bertocello - 

OAB:OAB/MT16688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fls. 376/377, 

consignando-se que a inércia ensejará na presunção de pagamento 

integral do débito e a consequente extinção da obrigação.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204378 Nr: 6497-17.2014.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DONIZETE MINATTO, ELIZETE APARECIDA 

RIZZI LEIVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 
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EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Vistos em correição permanente,

1. Considerando o teor do Ofício de nº 1004/2015/PJ emitido pela 

Secretaria de Finanças e Orçamento do Município de Sinop/MT, bem como 

o fato de que os imóveis em questão estão localizados no Município de 

Santa Carmem/MT, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino 

a intimação do representante da Fazenda Pública de Santa Carmem/MT, a 

fim de que manifeste se possui interesse na causa.

 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186753 Nr: 7963-80.2013.811.0015

 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: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADELINA DE FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, NAIRANA GRASIELA ZANZARINI RODRIGUES - 

OAB:15872-MT, PAULA SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 Vistos em correição permanente,

A parte requerente opôs Embargos de Declaração às fls. 150/153, em 

face da sentença prolatada às fls. 149, alegando, em síntese, a existência 

de erro material, no tocante a parte responsável pelo pagamento das 

custas processuais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO:

1. Inicialmente, conheço dos embargos, porque tempestivos, conforme 

certificado às fls. 155.

2. Com efeito, verifica-se que assiste razão a embargante, uma vez que 

no acordo entabulado entre as partes (fls. 145/147) restou consignado 

que a parte responsável pelo pagamento das custas processuais 

remanescentes seria a requerida. No entanto, consta no decisum 

objurgado que é de responsabilidade da requerente o pagamento das 

custas processuais.

3. Desta feita, com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar 

erro material, fazendo constar na sentença combatida que a parte 

responsável pelo pagamento das custas processuais é a requerida.

4. No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121392 Nr: 566-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MORIATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal quanto ao teor da certidão negativa de fls. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242885 Nr: 13879-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA PAIM ME, SANDRA 

APARECIDA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos de fls. 42/42-verso e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto ao Sistema Infojud, visando a localização do 

atual endereço das executadas Sandra Aparecida Paim e Sandra 

Aparecida Paim ME e, para tanto, junto aos autos o extrato de 

protocolamento emitido pelo convênio.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

das executadas, nos moldes da decisão de fl. 17.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158697 Nr: 5918-74.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JORGE MONBACH - ME, ADAIR JORGE 

MOMBACH

 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: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA 

- OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores 

depositados em conta(s) bancária(s) pertencente(s) aos executados, 

conforme encartado às fls. 194/196, acolho os pedidos de fls. 

253/253-verso e 255/255-verso e, por conseguinte, passo a localizar 

bens em nome da parte executada junto aos sistemas Renajud e Infojud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, vez 

que os veículos localizados já possuem restrição, conforme extrato em 

anexo.

3. Assim, procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada 

disponíveis junto ao convênio.

4. Tendo em vista a busca exitosa, tratando-se de dados protegidos por 

sigilo fiscal, determino que as informações obtidas junto a Receita Federal 

do Brasil sejam encartadas ao feito, o qual passará a correr em segredo 

de justiça somente com relação ao acesso aos autos, que deverá ser 

limitada às partes e seus respectivos advogados devidamente 

constituídos, devendo a Secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

5. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

6. Decorrido o prazo, com ou se manifestação, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182251 Nr: 3190-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH -ME, ADAIR JORGE 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - OAB:21501/O, LUIZ 

PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o conciliador responsável pela condução da sessão 

de conciliação realizada à fl. 133 é credenciado junto ao TJMT e que, 

nestes casos, o conciliador será remunerado pelo e. Tribunal, em 
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conformidade com o Provimento n. 040/2008/CM e Provimento n. 

15/2016/CM, defiro o pedido de fl. 135 e, por conseguinte, determino a 

restituição ao embargante do valor pago à fl. 138.

1.1. Proceda-se a vinculação do montante ao presente feito e, em seguida, 

expeça-se o atinente alvará para levantamento dos valores.

2. No mais, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181744 Nr: 2664-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA FARMAVIDA LTDA - ME, MARCIA 

ALVARENGA DOS SANTOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Com o fito de evitar qualquer alegação de nulidade, cumpra-se 

imediatamente a determinação constante no penúltimo parágrafo da 

decisão de fl. 36, concernente a juntada das procurações da parte 

executada.

2. Preliminarmente a análise do pedido de fl. 113, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 110, bem como 

informe se ainda pretende a penhora do veículo, sendo que, em caso 

positivo, deverá indicar a localização do referido bem, consignando-se 

que o desinteresse ou silêncio ensejará a baixa da restrição realizada 

junto ao Renajud, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228153 Nr: 4495-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PECORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos de fl. 52 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto ao Sistema Bacenjud, visando a localização do atual 

endereço do réu Luiz Carlos Pecorari e, para tanto, junto aos autos o 

extrato de protocolamento emitido pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

do requerido, nos moldes da decisão de fls. 27/27-verso.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

requerente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 14371 Nr: 212-09.1994.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, BENOIZA ARAUJO DOS SANTOS, RONIVAN RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17.819 

OAB/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:MT 8506 - A, NELSON 

ARAÚJO DA COSTA - OAB:8.505-A OAB/MT, RICARDO MARTINS 

FIRMINO - OAB:253.449 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO CARVALHO - 

OAB:57839/SP

 Intimar o advogado do autor para que, no prazo de cinco (05) dias recolha 

as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a 

Comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade de proceder a citação e 

demais atos, sendo que referidas guias que encontram-se disponíveis no 

site www.tjmt.jus.br

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006444-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP (EXECUTADO)

CAIO COELHO DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006444-77.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: SUELEN MARIA SILVA NOVAS - EPP, CAIO 

COELHO DE MORAES Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que, no 

prazo de 15 dias, traga aos autos o demonstrativo do débito atualizado, 

nos termos do art. 798, I, b, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006211-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA CLACI WEIMANN FEIX (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006211-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALDA CLACI 

WEIMANN FEIX Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a 

notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “ausente” (ID. 13818044 - 

Pág. 4), nesses casos, cabe ao Autor proceder com a notificação ficta da 

devedora/Ré, por meio de edital, para que comprove que a constituiu em 

mora. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) Diante disso, intime-se o Banco/Autor para 

que traga aos autos documento que comprove a constituição em mora da 

devedora, tendo em vista que consta somente a notificação extrajudicial 

que retornou pelo motivo “Ausente”. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1006313-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006313-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIZEU JOSE 

MOYSES DOS SANTOS Vistos, etc... Intime-se o Requerente, para que 

traga aos autos o documento que comprove a mora do Requerido, nos 

termos do §2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006405-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA CLACI WEIMANN FEIX (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006405-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALDA CLACI 

WEIMANN FEIX Vistos, etc... Intime-se o Requerente, para que traga aos 

autos o documento que comprove a mora da Requerida, nos termos do 

§2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, bem como efetue o pagamento das 

custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como determinada 

no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, 

art. 2º e parágrafos, Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006409-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006409-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE PERES DE 

SOUZA FILHO Vistos, etc... Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Jose Peres de Souza Filho. Antes mesmo 

do recebimento da inicial, o Autor requereu a desistência da ação, 

informando que o Réu quitou o débito, ID. 14017993. Diante disso, e 

considerando que o Réu sequer foi citado, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual 

restrição determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda. Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se os 

autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENIFER MARQUES (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS AJALO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000115-20.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ANTONIO CARLOS 

AJALO BARBOSA, RENIFER MARQUES Vistos, etc... Em se tratando de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, não existe sentença 

propriamente dita, eis que no campo expropriatório não existe qualquer 

cognição, ficando toda a matéria de defesa reservada aos Embargos do 

Devedor. Havendo acordo celebrado nos autos da Ação Executiva, cabe 

ao Magistrado apenas e tão somente homologar o acordo e suspender o 

processo até o seu integral cumprimento, nos termos dos arts. 922 c/c 

924, II e III, ambos do CPC. Não sendo cumprida a obrigação, o processo 

retomará o seu curso, contudo, pelo rito próprio da execução por título 

extrajudicial, e não por título judicial como pretende a exequente. 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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006740-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDA VIEIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006740-02.2018.8.11.0015. AUTOR: IMOBILIARIA 

IRMAOS NOGUEIRA LTDA RÉU: ERIVALDA VIEIRA DA SILVA Vistos, etc... 

Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda ingressou com a presente ação de 

reintegração de posse cumulada com perdas e danos com pedido de 

tutela antecipada contra o Espólio de Erivalda Vieira Silva. Segundo a 

requerente, na qualidade de proprietária e possuidora do imóvel urbano 

denominado de lote 20, da quadra 07, com área de 270 m2, localizado na 

Rua Rio Preto, Jardim Maria Vindilina II, Sinop/MT, vendeu o referido imóvel 

a requerida em 12.07.2008, através de um contrato particular de 

Compromisso de compra e venda, mediante o pagamento de uma entrada 

no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e 120 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 202,50 cada (duzentos e dois reais e cinquenta 

centavos). Que a requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas 

vencidas a partir da parcela 77, não obstante ter tomado posse no dia da 

efetivação do negócio. Esclarece que a requerida embora notificada pelo 

Cartório de Registro de Imóveis não se importou em purgar a mora no 

prazo que lhe fora concedido, permanecendo no imóvel de forma precária. 

Por essas razões ingressa com a presente Ação. É o relatório. DECIDO. 

Trata-se de ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por Imobiliária Irmãos Nogueira 

Ltda em face de Espólio de Erivalda Vieira Silva. Dispõe o art. 562 do 

C.P.C., que estando a petição inicial devidamente instruída o Juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a Liminar de Reintegração de Posse, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada. Neste caso, entendo ser 

desnecessária a justificação prévia do alegado, tendo em vista a farta 

documentação que instrui a inicial. Tratando-se de liminar em ação 

possessória, cabe ao Juiz, nesta fase, examinar apenas se houve ou não 

comprovação hábil dos requisitos legais do art. 561 do C.P.C. No presente 

caso, verifico pelos documentos acostados aos autos, notadamente o de 

ID. 14067900, que a autora é proprietária do imóvel em questão e por 

exercer sobre esta a posse, firmou com a Requerida um compromisso de 

compra e venda, sendo que ela se obrigou a pagar a requerente 120 

parcelas, porém, pagou apenas 76, estando em mora com as demais. 

Notificada em data de 23.05.2016, através do 1º Cartório de Registro de 

Imóveis de Sinop, para que efetuasse o pagamento das prestações 

atrasadas, permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, 

ID. 14068411. Na cláusula 4ª do contrato, ficou estabelecido o pacto 
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comissório, onde o atraso de três ou mais prestações implicaria na sua 

rescisão automática, ficando o comprador obrigado a restituir o imóvel. 

Ora, não restituindo o imóvel no momento em que lhe foi pedido, 

inquestionavelmente praticou a Requerida o esbulho possessório, que 

garante ao compromissário vendedor o direito de reaver sua posse pelo 

uso dos interditos possessórios, como é a presente ação de reintegração 

de posse. Salienta-se que, muito embora o esbulho tenha sido praticado 

há mais de ano e dias, fato esse que impediria a concessão da liminar, a 

verdade é que o imóvel se encontra vazio/abandonado, conforme Id 

14068411, situação essa que evidencia o perigo de lesão aos interesses 

da promitente vendedora, tendo em vista que o imóvel está sujeito a 

eventuais ocupações irregulares, além de não estar cumprindo com a sua 

função social, restando claro a necessidade da concessão da liminar. Pelo 

exposto, estando provado o quanto baste que a Requerente detém a 

posse plena do imóvel; que ele se encontra abandonado; que sobre ele se 

verifica o esbulho; que a requerida é a responsável por esse ato, 

preenchendo assim os requisitos exigidos pelo art. 561 do C.P.C., 

CONCEDO A LIMINAR de reintegração na posse da área esbulhada, 

pleiteada pela Requerente na exordial, o que faço com fundamento no art. 

563 do mesmo diploma legal. Expeça-se o competente mandado de 

reintegração de posse em favor da Requerente, relatando em sua certidão 

quem são os atuais moradores e ou invasores do imóvel. Cumprida a 

liminar, cite-se a requerida, na pessoa do seu representante legal, 

dando-lhe ciência desta decisão e, para, querendo, no prazo de 15 dias, 

contestar o pedido, art. 564 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006432-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA DE LIMA VILALVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito complementar da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação e apreensão, no bairro 

Setor Industrial 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 repasse ao oficial de justiça, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, visto que são dois 

endereços e apenas realizou o depósito para um, conforme despacho 

abaixo transcrito. Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do 

devedor, conforme notificação extrajudicial de ID. 13936582, 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, o devedor 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 o Requerido 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 ao Requerido, expedindo-se o 

necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GILCIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS
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SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 
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da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015
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inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1012192-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Anderson Davi Maciel Dos Santos OAB - MT19953/O-O (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES OAB - AC3406 (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR OAB - AC2485 (ADVOGADO)

MARINA BELANDI SCHEFFER OAB - AC3232 (ADVOGADO)

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS0006337A (ADVOGADO)

WILSON FURTADO ROBERTO OAB - PB12189 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1012192-27.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

GILCIMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 10771703. Proceda-se as 

retificações necessárias. Não havendo elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo Exequente, defiro a ele os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intime-se a executada para que proceda 

ao pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários 

advocatícios de 10 %, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento 

de impugnação, conforme art. 525 do CPC. Em caso de pagamento, 

façam-me os autos cls. para extinção, caso contrário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, art. 523, § 3º do CPC. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente serão depositados 

em poder da executada, 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. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001538-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001538-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE 

LAUREANO DE SOUZA REQUERIDO: TRANSPORTADORA BATISTA 

DUARTE LTDA Vistos, etc... Considerando que a Ré não foi citada, nos 

termos do art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 22/08/2018, às 13:00 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. 12739171. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006407-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA HORTENILA MAGIONI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006407-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARILDA 

HORTENILA MAGIONI BENTO REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc... Defiro a 

autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para 

integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

22/08/2018, às 15:00 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 novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, a ré 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004461-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004461-77.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: WAGNER LIMA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc... Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Colonizadora Sinop S/A. contra Wagner Lima de Oliveira. 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, ID. 8009174. O acordo foi homologado e o processo 

suspenso, ID. 8332448. Por petição de ID. 12253941, as partes aditaram o 

acordo, requerendo a homologação e a suspensão da ação. Sendo assim, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

ID. 12253941, e, consequentemente, suspendo o curso da execução pelo 

prazo concedido pela Exequente para que o Executado cumpra 

voluntariamente a obrigação (25/02/2024). 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CLAUDIO PAHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010461-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VILSON 

CLAUDIO PAHIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais e pedido de liminar inaudita altera parte” ajuizada por 

Vilson Claudio Pahin em face de Bradesco S/A. Por decisão de ID. 

13259398, o Autor foi intimado para que recolhesse as custas 

processuais, contudo, quedou-se inerte, ID. 13975352. 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CLAUDIO PAHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010461-08.2016.8.11.0015. REQUERENTE: VILSON 

CLAUDIO PAHIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais e pedido de liminar inaudita altera parte” ajuizada por 

Vilson Claudio Pahin em face de Bradesco S/A. Por decisão de ID. 

13259398, o Autor foi intimado para que recolhesse as custas 

processuais, contudo, quedou-se inerte, ID. 13975352. 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005289-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIRES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para que especifique as provas que pretende 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo diga sobre a possibilidade de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009867-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009867-79.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ANDERSON FELIPE DE ALMEIDA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Intime-se o requerente para 

impugnar a contestação em 15 dias, bem como a requerida para que se 

manifeste sobre a petição e documentos ID 10638087 e ID 10638191 no 

mesmo prazo. Por fim, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218602 Nr: 17380-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40339 - PR, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 87/89, 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. 79.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272629 Nr: 11422-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI APPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 59/61, 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. 51.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96314 Nr: 3333-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GAZZIERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Autos nº 3333-54.2008

Vistos, etc...

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Vale Grande Indústria 

e Comércio de Alimentos S/A em face de Madeireira Gazziero Ltda.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a suspensão da ação até 

30.09.2018, fls. 618.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 618, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação (30.09.2018).

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 618, intimando-se 

pessoalmente o representante legal da Executada.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 235004 Nr: 8711-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR FILIPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 8711-44.2015

Vistos, etc...

 Designo o dia 11/09/2018 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 será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 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.: 187451 Nr: 8692-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8692-09.2013

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 145, determino o desbloqueio do veículo 

marca/modelo Ford Escort 1.8, placa ADX 1367, o que deverá ser feito 

através do sistema RENAJUD.

 Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o executado não possui bens passiveis de penhora.

Pelo que se depreende das diversas tentativas infrutíferas de penhora 

online e buscas de bens, o feito tramita há mais de cinco anos sem a 

localização de bens do devedor, razão pela qual, 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 a executada 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.: 174702 Nr: 10184-70.2012.811.0015

 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: ÉLIO STAUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10184-70.2012

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço do Réu através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se a decisão inicial, nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Restando infrutífera a diligência supra, defiro o pedido de citação por 

edital, conforme requerido às fls. 96, 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171658 Nr: 6895-32.2012.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ELÉTRICOS LTDA., ALUISIO PEREIRA DE BARROS, ALUIZIO DALLA 

VECCHIA BARROS

 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: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Processo nº 6895-32.2012

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os embargos de 

declaração e documentos de fls. 165/171 e 173/386 em 15 dias.

Após, 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.: 82423 Nr: 10687-04.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUIZ GIRARDI

 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: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Processo nº 10687-04.2006

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os embargos de 

declaração e documentos de fls. 155/338 em 15 dias.

Após, 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.: 85340 Nr: 2767-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 Processo nº 2767-42.2007

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 178, intimando-se o 

exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 35095 Nr: 5742-76.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. N. AUTO POSTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Processo nº 270/2003

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 399/401, 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. 392.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 201836 Nr: 4371-91.2014.811.0015

 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: VANDERLEI POMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208 A

 Processo nº 4371-91.2014

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 224/233, na forma como requerida às fls. 343/352, 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.: 270055 Nr: 9817-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO JANGUAS DA CUNHA, MARIA HELENA LISBOA 

DA CUNHA, DANIELLI ANNA LISBOA DA CUNHA, MICHELLI LISBOA DA 

CUNHA, MIRIELLI LISBOA DA CUNHA, JOÃO EDUARDO LISBOA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV LISBOA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 (...) As testemunhas pelas autoras arroladas em nada colaboraram com a 

tese de que o veículo foi adquirido e financiado tão somente pelo falecido 

Elcio Janguas da Cunha, ao contrário, o que se noticia nos autos é que 

somente o financiamento é que foi feito em nome do falecido, mas de fato 

o veículo pertenceria à requerida. Por outro lado, consta dos autos que o 

veículo sofreu busca e apreensão em razão da ação proposta pelo credor 

fiduciário, no entanto, quem purgou a mora foi a parte requerida, indicando 

que as autoras também não possuem condições financeiras para arcar 

com o financiamento do veículo, embora, como se sabe, o seguro 

prestamista quitou o financiamento. Dessa forma, sem adentrar ao mérito, 

quando este Magistrado apreciará todas as provas constantes dos autos, 

revogo a liminar concedida às fls. 37/38, bem como para levantar a 

restrição realizada através do sistema RENAJUD, nomeando a 
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empresa/requerida como fiel depositária do bem, desde que, permita que o 

Sr. Oficial de Justiça faça um auto de constatação para verificar as 

condições de funcionamento e estado de conservação que se encontra o 

veículo em questão. Apresentado o bem, pela requerida, para lavratura do 

auto de constatação, torno sem efeito a liminar, devendo-se proceder a 

baixa no sistema RENAJUD, devendo o representante legal da requerida 

assinar o competente termo de compromisso de fiel depositário. Oficie-se 

ao juízo da Comarca de Paranaíta, Vara Única, processo nº 

578-59.2018.811.0095, código 79050, para, em tendo sido purgada a 

mora, que o veículo seja entregue à parte requerida nesta demanda, 

mediante termo de fiel depositário, de tudo comunicando este juízo, fls. 

453/457, cujos documentos deverão acompanhar o referido ofício. 

Concedo às partes, sucessivamente, iniciando-se pelas autoras, o prazo 

de 15 dias para que ofereçam suas alegações finais em forma de 

memoriais. Com a apresentação dos memoriais, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95296 Nr: 2310-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONSAGA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - OAB:10.467 

OAB-MT

 Processo nº 2310-73.2008

Vistos, etc...

 Expeça-se a competente certidão de dívida para fins habilitação de 

crédito em favor do exequente, o qual deverá proceder conforme 

determina a Lei 11.101/2005, habilitando o seu crédito perante o juízo por 

onde tramita a Recuperação Judicial.

Nada mais havendo para decidir, arquivem-se os autos.

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.: 210159 Nr: 11120-27.2014.811.0015

 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: KASSIA KAROLINA XIMENDES PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RAMPAZZO - 

OAB:8248/PR, MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - OAB:35702/PR, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11120-27.2014

Vistos etc...

Defiro o pedido de citação por edital, fls. 93, este com o prazo de 20 dias, 

nos termos do despacho inicial.

Não havendo manifestação, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do 

douto Defensor Público que atua nesta Comarca, o qual deverá ser 

intimado desta nomeação, para que, no prazo legal ofereça a defesa que 

tiver, bem como, acompanhe o feito, até seus ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191756 Nr: 13384-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CLEBER BENETTI - EPP, RONALDO 

CLEBER BENETTI, REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Processo nº 13384-51.2013

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 149, e consequentemente designo o dia 12/09/2018 

às 15:30 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, cumpra-se a decisão de fls. 134.

 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.: 199625 Nr: 2331-39.2014.811.0015

 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: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNA A. GUIMARÃES & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2331-39.2014

Vistos etc...

Encaminhem-se os autos ao cartório distribuidor para a substituição e 

inclusão da Autora Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A no polo ativo da presente ação.

Após, intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal da Autora, 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.: 87316 Nr: 4728-18.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. IMÓVEIS LTDA., VALDIR CÂNDIDO DA 

SILVEIRA, LEONILZA MARIA JOSÉ SILVEIRA, IVALDO SÉRGIO DA 

SILVEIRA, EDIVALDO CEZAR SILVEIRA, NICOLY CRISTINA CHIMIELESKI 

SILVEIRA, ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 Processo nº 4728-18.2007

Vistos, etc...

Intime-se o 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 

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.: 270535 Nr: 10120-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIFERSON COUTINHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 10120-21.2016

Vistos, etc...

Oficie-se novamente 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 ao autor, 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 o autor advertido 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233853 Nr: 7983-03.2015.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGGMON OLIVEIRA BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 Boa Tarde,

 Em cumprimento a solicitação em tela temos a informar que o pedido de 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o 

numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

Atenciosamente,

 Neliezer Silva e Costa Filho

Controlador de Arrecadação

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA / TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 107693 Nr: 133-05.2009.811.0015

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO VIEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 05/2009

Vistos, etc...

O prazo solicitado às fls. 131, há muito se esgotou, razão pela qual 

determino a intimação do autor para que dê prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Quedando-se inerte intime-se pessoalmente o representante legal do 

Autor, consignando as mesmas advertências.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO.

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266880 Nr: 7625-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA, R. PALUCHOWSKI 

MADEIRAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOSE GRANZOTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7625-04.2016

Vistos etc...

Compulsando os autos, verifico que até a presente data o Executado não 

foi citado, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 77.

Proceda a busca de endereço do Executado 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, intimem-se os Exequentes para 

que requeiram 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.

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.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152449 Nr: 592-36.2011.811.0015

 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: EDVALDO RUZENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, RENATO TORINO - OAB:162.697/SP

 Processo nº 592-36.2011

Vistos, etc...

Intime-se o Autor para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre a 

petição de fls. 156/157.

Com a manifestação, façam-me os autos conclusos 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.: 77516 Nr: 5863-02.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Processo nº 5863-02.2006

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 462/464, 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. 449.

 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.: 119989 Nr: 12437-36.2009.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSI APARECIDA PRUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA - BANCO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235/MT

 Intimar o advogado do requerido Dr. DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA para que no prazo de cinco dias informe nos autos os dados 

pessoais e bancários (nome, cpf, conta, agência, banco, etc), do titular da 

conta a ser efetuada a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados judicialmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130635 Nr: 9851-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - 

OAB:OAB/MT 18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao despacho de fls. 121 designei 

o dia 16/10/2018, às 14:00 hs, para a realização da 1ª Praça, ocasião em 

que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lanço, desde que 

superior à importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica 

designado o dia 25/10/2018, às 14:00 hs, para realização da 2ª Praça, 

quando será alienado pelo maior lanço oferecido, desde que não seja 

considerado preço vil, conforme despacho de fls. 124. Caso na haja 

expediente nos dias designados o ato realizar-se-á no próximo dia útil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120266 Nr: 12527-44.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, TIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:22577

 Processo nº 12527-44.2009

Vistos, etc.

Trata-se de ação redibitória c/c indenização por perdas e danos que 

Elizeni Silva dos Santos moveu contra Rio Móveis Eletro Star Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda em razão de um suposto vício existente no aparelho 

de TV que adquiriu desta.

Conforme sentença de fls. 158/165, a preliminar de decadência arguida 

pela requerida foi acolhida e o processo foi extinto, no entanto foi 

determinado a esta que devolvesse o aparelho televisor que deu origem 

ao imbróglio.

Às fls. 181/182 a requerida se manifestou informando que o aparelho 

televisor encontrava-se à disposição da autora na sua loja localizada neta 

cidade, no entanto às fls. 196 a autora informou que não tem interesse no 

televisor e requer a devolução do valor que pagou por ela, bem como a 

multa pelo descumprimento da ordem judicial.

Ora, não há como acolher o pedido da autora, eis que ela foi 

SUCUMBENTE, ou seja, perdeu a ação ante a decadência, sendo-lhe 

defeso converter a obrigação de devolução do televisor em perdas e 

danos, até porque dito aparelho encontra-se à sua disposição, conforme 

informado às fls. 181/182.

Desta forma, considerando que a requerida/executada cumpriu a 

sentença de fls. 158/165, julgo extinta a fase de execução de sentença, 

nos moldes do art. 924, II do CPC.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004461-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004461-77.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: WAGNER LIMA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc... Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Colonizadora Sinop S/A. contra Wagner Lima de Oliveira. 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, ID. 8009174. O acordo foi homologado e o processo 

suspenso, ID. 8332448. Por petição de ID. 12253941, as partes aditaram o 

acordo, requerendo a homologação e a suspensão da ação. Sendo assim, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

ID. 12253941, e, consequentemente, suspendo o curso da execução pelo 

prazo concedido pela Exequente para que o Executado cumpra 

voluntariamente a obrigação (25/02/2024). 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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004755-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CESAR HINTZ (REQUERENTE)

ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ (REQUERENTE)

ANDREA MORGANA HINTZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE NAZAR FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSNI MULLER JUNIOR OAB - SC8336 (ADVOGADO)
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ALBERT ALEXANDER MARQUARDT OAB - SC20769 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004755-95.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

ONDINA MATILDE BACHMANN HINTZ, ANDRE CESAR HINTZ, ANDREA 

MORGANA HINTZ COSTA Parte Ré: REQUERIDO: JORGE NAZAR FILHO 

Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. Designo o dia 11/07/2018 às 13:30 horas, data da audiência 

de instrução, devendo os Requerentes comparecerem para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confissão. Comunique-se ao juízo 

Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

E S DA SILVA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

PJE 1001202-40.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em cinco dias 

manifestar, tendo em vista que as cartas foram devolvidas. Sinop-MT, 13 

de julho de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161324 Nr: 8872-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU PEDRO BATISTELLI, ADENIR JOSE 

BATISTELLI, LIONE ROMIO BATISTELLI, EDJANE CARVALHO BATISTELLI, 

DALMIR LUIZ BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Autos nº 8872-93.2011

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Irineu Pedro Batistelli e outros.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, ajustando o pagamento em prestações que 

se encerram no dia 30.06.2027, e requerendo a homologação do acordo, 

bem como a suspensão do feito (fls. 119/121).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 119/121, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação (30.06.2027).

Reduza a termo a penhora do bem descrito na cláusula décima da fl. 120, 

conforme acordado, expedindo-se o necessário.

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): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116611 Nr: 8933-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTOMAR ROQUE LENZ, JV IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DE FATIMA ROSA DA CRUZ, ADIR 

ARTIGAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT

 Promova-se a sucessão processual da parte autora, haja vista que foi 

comprovado o óbito do exequente OTOMAR ROQUE LENZ (fls. 127) e a 

qualidade de inventariante de HILDIGARD LENZ (fls. 131), nos termos dos 

artigos 110, 687 e 688, inciso II, todos do CPC. Anote-se na D.R.A..

Ademais, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 112/113. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 8933-22.2009.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por OTOMAR ROQUE LENZ – ESPÓLIO e JV 

IMOVEIS LTDA em face de LUZIA DE FÁTIMA ROSA DA CRUZ e ADIR 

ARTIGAS DA CRUZ.

Custas remanescentes pelos executados, conforme sentença de fls. 32.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88048 Nr: 5432-31.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ADELIR LOVATEL DALAZEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.I.O - COMPANHIA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA DE OBRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL em fase de 

cumprimento de sentença movida por FLAVIO ADELIR LOVATEL 

DALAZEM em face de C.C.I.O – COMPANHIA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORADE OBRAS LTDA. Homologado o acordo às fls. 111, às 

fls. 129 o executado foi intimado para cumprir a obrigação. Às fls. 130, o 

exequente pugnou pela suspensão do feito até a data aprazada no acordo 

para a quitação do débito. Decorrido o prazo de suspensão (fls. 142), o 

exequente foi intimado para se manifestar, quedando-se inerte. Tentada a 

intimação pessoal, o exequente não foi encontrado no endereço indicado 

na inicial. DECIDO. É obrigação da parte manter seu endereço atualizado 

nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

declinado na inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Verifico que o 

processo está paralisado há mais de 03 (três) anos, por inércia da parte 

autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, 

deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, 

caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto, 

consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO 

AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO 

ART. 267, III e § 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica 

de atos de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329474 Nr: 9112-38.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para 

discussão, deixando efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, caput, 

do CPC. Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, 

do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258070 Nr: 2541-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA OLIVEIRA GOMES TEIXEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (TELEXFREE 

INC), CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, 

JAMES MATTEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:3524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a emenda da inicial de fls. 192/194.

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença.

 Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

 Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95567 Nr: 2621-64.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA MARIA PIRES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Desentranhe-se o pedido e documentos de fls. 213/222, mediante 

substituição por cópia, haja vista que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica deve ser anotado no distribuidor. Proceda a Sra. 

Gestora de acordo com o artigo 1.228 da CNGC.

Após, citem-se os sócios da executada, qualificados às fls. 215, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da instauração do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do 

art. 135, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109397 Nr: 1698-04.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/SP 146.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Defiro o pedido de fls. 185. Proceda-se a Sra. Gestora o 

desentranhamento das informações obtidas através do sistema INFOJUD e 

proceda o seu depósito em pasta própria.

Desta forma, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170583 Nr: 5670-74.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DATIVO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 89, a fim de determinar a busca de endereços do 

requerido NELSON DATIVO CARDOSO – CPF nº 160.462.501-53, através 

dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Com relação à expedição de ofício ao SEM PARAR e CONECTCAR, verifico 

não ser medida adequada, pois não se trata mais de ação de busca e 

apreensão, haja vista a conversão do feito em execução (fls. 69/70).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95650 Nr: 2679-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GILMAR NUNES GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, defiro o pedido de fls. 88 e determino 

a busca de endereço do requerido PEDRO GILMAR NUNES GIL – CPF nº 

025.296.351-29, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Após, expeça-se mandado de citação, conforme decisão de fls. 74/75.

Ademais, intime-se o exequente para se manifestar quanto ao aviso de 

recebimento de fls. 91 verso.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117780 Nr: 10059-10.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, HEDER VITOR 

MORAES PEREIRA

 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: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, MARCELO GUSTAVO PINHEIRO POLÔNIO (FALECIDO) - 

OAB:7186-B

 Indefiro o pedido de fls. 147 em relação à expedição de alvará, tendo em 

vista que os valores encontrados às fls. 127 eram irrisórios em relação ao 

valor do débito, não sendo enviada a ordem de bloqueio dos valores para 

o sistema Bacenjud.

Ademais, determino a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, conforme 

requerido, de modo a obter as cinco últimas declarações de imposto de 

renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275459 Nr: 13385-31.2016.811.0015

 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: LUCIANE MACIEL WINTER EIRELE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ RODRIGUES KUNZE, ALAN 

JHONY GOETZ, RAFAEL BOTELHO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por LUCIANE MACIEL WINTER 

EIRELE - ME em face de ALBERTO LUIZ RODRIGUES KUNZE, ALAN 

JHONY GOETZ e RAFAEL BOTELHO DOS SANTOS JUNIOR alegando ser 

credora dos requeridos do saldo de R$ 65.321,98 (sessenta e cinco mil 

trezentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

Recebido o aditamento da inicial, os requeridos foram citados (fls. 43), 

quedando-se inertes quanto ao pagamento e/ou oposição de embargos 

monitórios, conforme certificado às fls. 44.

DECIDO

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que os requeridos, embora 

devidamente citados (fls. 43), deixaram transcorrer “in albis” o prazo para 

quitação do débito e/ou oferecimento de embargos monitórios.

Assim, não cumprido o mandado monitório, constitui-se o título executivo 

judicial, nos termos do que disciplina o artigo 702, §8º, do CPC.

Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em executivo, nos termos do 

artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, devendo ser retificado o 

registro e a autuação para constar doravante como execução de 

sentença.

Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

diretamente, para cumprimento da presente decisum, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá ser certificado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do que 

estabelece o art. 523, §3º, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Efetuada a penhora e avaliação, intimem-se os executados para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de 15 (quinze dias), tudo nos 

exatos termos do art. 525, do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93914 Nr: 952-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8.773/ES, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em EXECUÇÃO 

movida por BANCO FINASA S/A. em face de JULIANA DA SILVA, 

alegando ser credora da executada e que esta se encontra em mora. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 11/25. Recebida a inicial, foi deferida 

a liminar de busca e apreensão (fls. 26/27), sendo tentada diversas vezes 

a citação da executada, restando infrutíferas as diligências. Às fls. 31 o 

exequente pugnou pela conversão da ação de busca e apreensão em 

execução que foi deferida às fls. 70/71. Intimada por seu advogado (fls. 

90) e pessoalmente (fls. 97) para dar prosseguimento ao feito, a 

exequente quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 98. DECIDO. 

Verifico que o processo está paralisado há mais de 02 (dois) anos, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA 

COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito condenando o exequente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228162 Nr: 4496-25.2015.811.0015

 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: SILVANA MARIA, JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:118685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM 

NETTO - OAB:12.663/SP, MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA 

- OAB:292.532 OAB/SP

 Intimação do advogado da requerida Multimarcas Representações e 

Intermediações Ltda., a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça 

à Secretaria da 4ª Vara Cível, para retirar as Cartas Precatórias de 

Intimação das testemunhas e providenciar a distribuição junto aos Juízos 

das Comarcas de Osasco/SP e São Paulo/SP, comprovando nos autos a 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152802 Nr: 892-95.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO PACOLA DE CARVALHO

 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, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados do exequente e do Dr. Renato Feliciano de 

Deus Nery, OAB/MT 6193, da decisão de fls. 281 a 285: " (...) Entretanto, 

cumpre anotar que a omissão evidenciada não implica na revogação total 

da decisão definitiva que homologou o acordo efetuado entre os litigantes, 

de modo que a relação jurídica entre as partes (Banco Bradesco S/A e 

Alírio de Andrade), objeto de discussão nos autos, encontra-se resolvida, 

nos exatos termos do acordo convencionado. Desta feita, reconheço a 

omissão aventada, razão pela qual, dou parcial provimento aos embargos 

de declaração, para reestabelecer a verba honorária fixada quando do 

recebimento da inicial, a qual passa a ser devida pelo banco exequente, 

haja vista que o acordo firmado com o executado não dispôs a este 

respeito, de modo que o Banco Bradesco S/A deverá arcar com a verba 

honorária fixada às fls. 25, pois assumiu tal responsabilidade ao dar plena 

quitação acerca dos honorários advocatícios que não lhe pertenciam. 

Ademais, considerando que o trabalho dos advogados constituídos às fls. 

40 se limitou à formalização do acordo, estabeleço que os honorários, 

fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado, serão devidos na 

proporção de 9% para o advogado destituído (Dr. Renato Feliciano de 

Deus Nery) e 1% para os advogados contratados às fls. 40. Em arremate, 

a respeito da litigância de má-fé suscitada pelo embargante, com base nos 

artigos 79 e 80 do Novo Código de Processo Civil, registro que tal 

condenação não prospera, pois não há prova satisfatória de sua 

existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação 

cominada na lei visa compensar. Nesse sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: (...). Feitas tais 

considerações, mantenho a extinção do processo, responsabilizando o 

banco exequente pela verba honorária. Publique-se, Registre-se. 

Intimem-se."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236774 Nr: 9946-46.2015.811.0015

 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: JOSE MARCIO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIA 

FURTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:15467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 27/09/2018, às 14 horas, pelo Centro 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 

40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207894 Nr: 9339-67.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA 

DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 20/09/2018, às 17:30 horas, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229467 Nr: 5299-08.2015.811.0015

 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: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGLAIONE REPOLHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 27/09/2018, às 13 horas, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210998 Nr: 11759-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 04/10/2018, às 13 horas, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40.

 Intimação da Parte Autora

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica do executado com instituições financeiras, intime-se a parte 

exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 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:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica do executado com instituições financeiras, intime-se a parte 

exequente a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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:

 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, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

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:

 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, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 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, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 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

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros em nome da parte executada, bem como considerando 

o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, se não o tiver, 

pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos financeiros efetuada em 

11/07/2018, no valor de R$ 14.080,75 (quatorze mil, oitenta reais e setenta 

e cinco centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Intimem-se.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86481 Nr: 3913-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA-EPP, AFONSO 

CELSO TESCHIMA, MARTA TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CAMILA DE ARAÚJO 

BALDUINO - OAB:9.519/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7.102B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 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, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Sinop/MT, 12/07/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 291431 Nr: 3187-95.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ADELIA AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR DAVID LUCAS - 

OAB:4136-A

 DECISÃO: “Verifico que o advogado da parte autora peticionou, às fls. 59, 

informando a impossibilidade de comparecimento à audiência. Entretanto, 

além de não ter requerido a redesignação do ato, também não fez prova 

da alegação, tampouco pugnou pela concessão de prazo para juntar o 

respectivo atestado médico. Ademais, não veio aos autos a prova da 

intimação das testemunhas, na forma do que estabelece o artigo 455, § 1º, 

do CPC. Diante disso, presume-se que houve desistência da oitiva das 

testemunhas, de modo que determino a devolução da deprecata ao juízo 

de origem.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92481 Nr: 9814-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 Às fls. 114/118, a exequente pugnou pela busca de ativos financeiros em 

nome da pessoa jurídica C Astrissi Madeiras Me, arguindo tratar-se de 

Microempresa Individual pertencente ao requerido. No ponto, impende 

esclarecer que, em se tratando de microempresa constituída por 

empresário individual, consoante comprovado através dos documentos de 

fls. 120 e 124, é prescindível a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a empresa de 

natureza individual pode sofrer atos de constrição decorrentes de dívida 

da pessoa física, ante a confusão patrimonial de ambos. A propósito:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESSOA FÍSICA - EMPRESA 

INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - PENHORA - POSSIBILIDADE. A 

firma individual é uma denominação jurídica para que a pessoa física 

pratique os atos de comércio, não havendo distinção entre o patrimônio de 

seu proprietário e o empregado na empresa, razão pela qual é 

perfeitamente possível a penhora de bens desta por dívida executada 

contra pessoa do empresário. Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 

10699090992529001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

14/05/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

20/05/2013).

Feitas tais considerações, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros em nome do executado CESAR ASTRISSI – CPF n.º 

571.248.251-72, bem como da empresa C ASTRISSI MADEIRAS ME – CNPJ 

nº 10.320.857/0001-42, até o limite do crédito exequendo: R$ 26.043,07 

(vinte e seis mil, quarenta e três reais e sete centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacenjud e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 386 de 476



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.

Outrossim, em consonância com o disposto no art. 782, §3º do CPC, 

determino a expedição de ofício ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC 

e SERASA, a fim de incluir o nome do executado em seus cadastros, 

conforme requerido às fls. 118.

De outro lado, indefiro o pleito de suspensão da CNH e passaporte do 

executado, notadamente considerando que tal medida se revela inócua ao 

alcance do fim almejado, qual seja, satisfação da obrigação de pagar 

quantia certa. No mais se trata de medida abusiva, que destoa dos 

princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse 

sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO 

ART. 139, IV, DO CPC/2015, COM A SUSPENSÃO DA CNH DA 

EXECUTADA, DE APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE 

SEUS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. O inciso IV do art. 139 do 

NCPC prevê medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser 

aplicadas subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. No 

caso em exame, o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de 

satisfação da dívida executada não exime a parte-credora de esgotar as 

diligências na busca de bens penhoráveis antes de postular medidas 

atípicas de aplicação excepcional. Pretensão que atenta contra o princípio 

da proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o 

efeito pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de 

CNH e de passaporte da devedora discrepa totalmente da natureza 

pecuniária da obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a 

liberdade de locomoção da parte-executada. Agravo de instrumento 

improvido.” (TJ-RS - AI: 70074015033 RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 67447 Nr: 7074-10.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILTON RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Intimação do advogado do requerido, acerca da conversão em penhora 

do bem arrestados nos Autos nº 230/2005, qual seja, 01 (um) Trator de 

Esteira, Marca Komatsu D-65, Série, EB 1368, Cor Amarela, com uma 

lâmina na frente (termo à fl. 95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86005 Nr: 3417-89.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

REQUERIDO para em cinco dias informar o número do Banco, para 

posterior expedição do alvará, tendo em vista que na petição de fl. 183 

não constou essa informação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 11491-20.2016.811.0015

 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: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES do inteiro teor do ofício de fls. 588/589, no qual foi designado 

audiência para o dia 21/08/2018, às 15:30 horas para oitiva da 

testemunha, na carta precatória nº 1016787-54.2018.8.11.0041 que 

tramita perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186909 Nr: 8119-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILNEI DALLA LIBERA, ISABEL CRISTINA VOSS DALLA 

LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAURENCIA PELUTTI, ARGEU PELUTTI, 

LAURA PELUTTI, ISAURA PELUTTI, ELISEU PELUTTI, ELIAS PELUTTI, 

MARTA PELUTTI, GENILDA PELUTTI, MARINALVA PELUTTI DE AQUINO, 

ELIAS CORNAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0, Jose Roberto Goes - OAB:20980/MT, MAIZA 

EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, envie, via e-mail (snp.4civel@tjmt.jus.br), o resumo da 

petição inicial para citação dos requeridos por edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 7848 Nr: 201-09.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GLUCKSBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. BRUSTOLON & CIA. LTDA., GASPAR 

MIGUEL BRUSTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BATISTA DE 

ALCANTARA - OAB:TO/677-A, IRAN RIBEIRO - OAB:OAB/TO 4585

 Intimação do advogado do exequente, a fim de que informe nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado de Thayná Bráz Brustolon, 

Gaspar Miguel Brustolon e do representante do estabelecimento comercial 

Gustavo Palace Hotel - ME, objetivando o cumprimento do determinado na 

decisão exarada às fls. 581/582.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260536 Nr: 4027-42.2016.811.0015

 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: NEIDE TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que redesigno a Audiência de Conciliação para o dia 

13/09/2018, às 15h00min., a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca no Fórum Local de Sinop-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 3105-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDINO PASUCH, PAULO PASUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

74715 §!(P0¨

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

 AUTOS N.º 3105-50.2006.811.0015 – CÓDIGO: 74715

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

PARTE RÉQUERIDA: IVALDINO PASUCH e PAULO PASUCH

NOTIFICANDO(S): Terceiros Interessados

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo, da petição de fls. 242/245, em que a parte autora requer a 

expropriação, por adjudicação, de parte ideal de terra nua, do imóvel 

penhorado de Matrícula nº 1.858 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Sinop/MT (fls. 11/13), na quantidade de 54,46 hectares, e para, querendo, 

se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

RESUMO DA INICIAL: Por meio da Escritura Pública de Confissão de Dívida 

com Garantia Pignoratícia e Hipotecária, lavrada no dia 19 de agosto de 

2005, às fls. 223/225, do Livro nº 29/A, do Cartório do 2º Ofício 

Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, o primeiro executado se confessou 

devedor da exequente da quantidade líquida e certa de 4.685 (quatro mil 

seiscentos e oitenta e cinco) sacas de soja de 60 kg, limpos e secos, tipo 

indústria, padrão CONCEX, que se comprometeu a entregar até o dia 30 de 

março de 2006. Em garantia do cumprimento da obrigação, o primeiro 

executado, com a interveniência e anuência do segundo executado e dos 

seus pais, usufrutuários, deu em penhor a quantidade de 4.685 (quatro mil 

seiscentos e oitenta e cinco) sacas de soja e uma colheitadeira SLC 7200, 

ano 1993, com 01 (uma) plataforma de soja 17 pés, ano 1993, bem como 

em hipoteca o imóvel denominado Lote 241, com área de 108,90 ha, 

situado no Bairro Angélica, Núcleo Colonial Celeste, neste Município de 

Sinop/MT, objeto da matrícula nº 1.858, do CRI de Sinop/MT. As garantias 

foram regularmente registradas no cartório competente, como se infere 

das inclusas certidões. Todos os esforços empreendidos pela exequente 

no sentido de haver seu crédito amigavelmente foram infrutíferos, com a 

excussão dos bens dados em garantia. Para a hipótese de mora do 

devedor, caso presente, ficou ajustada multa de 2% (dois por cento) e 

juros à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, que deverão ser acrescidos 

à dívida.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Trata-se de ação de 

execução para entrega de coisa convertida em execução por quantia 

certa, fls. 51, que Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda move contra 

Ivaldino Pasuch e Paulo Pasuch. Foi penhorado e avaliado o imóvel 

matriculado sob o nº 1.858 do CRI de Sinop, fls. 70, 89 e 158/165. 

Considerando a existência de duas hipotecas, de 1º e 2º graus, 

respectivamente, em favor do terceiro Nelson José Vigolo, às fls. 212/213 

a exequente requereu a intimação do credor hipotecário acerca da 

constrição que recaiu sobre o imóvel, instruindo o seu pedido com cópia 

das Cédulas de Produto Rural celebrada entre as partes, fls. 222/229. Às 

fls. 241 o credor hipotecário compareceu aos autos informando que o 

valor atualizado do crédito que possui perante os ora executados 

referentes às CPR’s acima referidas é de R$ 335.779,41. Às fls. 242/245 a 

exequente compareceu em juízo requerendo a adjudicação de fração ideal 

do imóvel penhorado a fim de satisfazer o seu crédito. Em seguida, o 

credor hipotecário compareceu novamente aos autos informando que na 

verdade o valor do crédito que possui perante os ora executados é de R$ 

991.975,78, eis que na manifestação anterior “deixou de informar os 

débitos referentes à aquisição de químicos e fertilizantes que estão 

atrelados ao dólar”, fls. 248. Às fls. 250 o credor hipotecário compareceu 

mais uma vez em juízo informando que o crédito que possui perante os ora 

executados com relação às CPR’s emitidas em 05.11.2004 é de R$ 

335.779,41. Por fim, às fls. 251/252 e 260 a exequente compareceu 

novamente em juízo requerendo a adjudicação de 4,46 hectares do imóvel 

penhorado. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se depreende da 

avaliação de fls. 158/165, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 

1.637.000,00, sendo que desse valor, R$ 210.000,00 se referem a uma 

casa e um barracão pré moldado existentes na área. Assim, o valor do 

imóvel sem as benfeitorias perfaz R$ 1.427.000,00, que divididos pelo 

tamanho da área, 108,90 ha, verificamos que cada hectare vale R$ 

13.103,76. Conforme cálculo de fls. 159, o débito atualizado perfaz R$ 

862.442,24, que dividido por R$ 13.103,76 resulta em 65,81 hectares, no 

entanto a exequente pretende adjudicar apenas a fração de 54,46 

hectares de parte ideal de terra nua a fim de satisfazer o seu crédito. 

Abatendo-se os 54,46 hectares que a exequente pretende adjudicar da 

totalidade da área, resta uma porção de terras de 54,44 hectares aos 

executados, avaliados em R$ 713.368,69, mais R$ 210.000,00 referentes 

às benfeitorias, valor mais do que suficiente para a satisfação do credor 

hipotecário, até porque os débitos referentes a “químicos e fertilizantes” 

indicados às fls. 248 não guardam nexo com as CPR’s de fls. 222/229, 

devendo ser considerada apenas a informação de fls. 250, de que o 

crédito hipotecário é de R$ 335.779,41. Pelo exposto, com relação ao 

pedido de adjudicação de fls. 251/252, diante do disposto no art. 876, §§ 

1º, 3º, 5º e 6º do CPC, determino a intimação do executado Ivaldino, pelo 

DJE, na pessoa de seu advogado, de terceiros interessados, por edital, e 

do credor hipotecário, do teor da petição de fls. 242/245, e para, 

querendo, que se manifestem no prazo de cinco dias. Havendo 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso contrário, 

nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação da parte ideal de 

54,46 hectares de terra nua, sem benfeitorias, do imóvel penhorado, pelo 

preço da avaliação de fls. 158/165, devidamente atualizado, mediante o 

abatimento do valor em execução. Transcorrido o prazo de 5 dias 

contados da ultima intimação e decididas eventuais questões, lavre-se, de 

imediato, o auto de adjudicação, expedindo-se o competente mandado de 

entrega ao adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem 

imóvel, nos moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista 

que, havendo um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e 

acabada com a assinatura do auto, independentemente de sentença, nos 

termos do art. 877, § 1º do CPC. Expedida a carta de adjudicação, 

façam-me os autos cls. para extinção da ação pela satisfação do crédito. 

Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaís Soares Pires, 

Analista Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225608 Nr: 3125-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, JOFRE 

CAMARGO GUIMARÃES, WALDEMAR FERRARI, MARI SALETE CLEMENTE 

GUIMARÃES, ADILES FERRARI, ELIAS LIPES MARONI, ALESSANDRO DE 

OLIVEIRA ARANTES, ROSANA MARIA ALVES ARANTES, PAMMELA 

GRASIELLY DE SOUZA MARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

225608 §!7Y)¨

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS
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PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3125-26.2015.811.0015 – CÓDIGO: 225608

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

PARTE RÉQUERIDA: COLONIZADORA SINOP S/A e JOFRE CAMARGO 

GUIMARÃES e MARI SALETE CLEMENTE GUIMARÃES e WALDEMAR 

FERRARI e ADILES FERRARI e ELIAS LIPES MARONI e PAMMELA 

GRASIELLY DE SOUZA MARONI e ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARANTES 

e ROSANA MARIA ALVES ARANTES

NOTIFICANDO(S): Terceiros e Interessados

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: O Requerente, no dia 05 de abril de 2012, adquiriu 

de Marco Antonio Arioza, através do Compromisso de Cessão de Direitos 

Possessórios, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de 

Posse e Benfeitorias, lavrada no Serviço Notarial e Registral das Pessoas 

Naturais do Município de Itauba, Comarca de Colider, Estado de Mato 

Grosso, em 26 de outubro de 1998, tendo referida escritura sido 

registrada sob nº 019936, livro A2, fls. 115, em 28 de fevereiro de 2005 

junto ao 1º Serviço Registral de Titulos e Documentos de Sinop-MT, o qual, 

por sua vez, adquiriu o referido imóvel do Sr. Francisco Antonio Moura 

Gaia, em 05 de abril de 1996, que disse possuir o imóvel desde 1982, 

força em contrato particular. (DOCUMENTOS ANEXOS). A posse do imóvel 

a seguir descrito, que somada a posse de seus antecessores perfaz mais 

de 32 (trinta e dois) anos, sempre mansa e pacificamente, sem qualquer 

oposição de quem quer que seja, a saber: “Um Imóvel Rural constituído por 

uma Área de Terras com 50,50 has. (cinqüenta hectares e cinqüenta 

ares), com a denominação de FAZENDA ANA, situada no Município e 

Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: NORTE: Lote 154C; SUL: Sidney T. Silva; Sitio Sossego e 

José Braz; LESTE: Córrego Petrolina; OESTE: Estrada Rosália. ELEMENTOS 

DO PERÍMETRO: Marcos 1-2, distância de 4.120,00 metros, no rumo de 

52º17’NW, confrontando com José Braz, Sitio Sossego, Sidney T. Silva; 

Marcos 2-3, distância de 195,00 metros, no rumo de 50º34’NE, 

confrontando com Estrada Rosália; Marcos 3-4, distância de 4.110,00 

metros, no rumo de 50º34’SE, confrontando com o Lote 154C; Marcos 4-1, 

com várias distância e rumos, confrontando com o Córrego Petrolina. Tudo 

conforme planta que instrui este pedido, elaborada e assinada por 

profissional competente. Que a área em questão é parte do lote de terras 

denominado Lote 154-B que encontra-se matriculado sob nº 30.229, em 

nome da Colonizadora Sinop S/A, que assim discrimina-se: LOTE nº 154-B 

(CENTO E CINQUENTA E QUATRO-B), com a área de 60,50 has 

(SESSENTA HECTARES E CINQUENTA ARES), ou seja, 25,00 Alqueires 

Paulista, situado no “BAIRRO ANGÉLICA”, Gleba Celeste, 3ª Parte, no 

Municipio de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: NORDESTE-Linha seca de 40º25’SE, com 4.250,00 metros, 

divisando com o Lote nº 154-C; SUDESTE-Com o Ribeirão Petronilha; 

SUDOESTE-Linha seca de 42º10’SE, com 4.220,00 metros, divisando com 

o Lote nº 154-A; NOROESTE-Com a Estrda Rosalia, no rumo de 44º10’SW, 

com 195,00 metros.Após a Cessão Possessória, o ora Requerente 

contratou os serviços do Engenheiro Marcos Santos da Rosa e procedeu 

o levantamento perimétrico da área envolvendo 48,4508 hectares, 

conforme Memorial Descritivo abaixo e que ora juntamos: MEMORIAL 

DESCRITIVO PROPRIEDADE: FAZENDA ANA PROPRIETÁRIO: ELPÍDIO 

MORETTI ESTEVAM MATRÍCULA: 30.229 CRI DE SINOP-MT CÓDIGO 

INCRA: 950.041.148.717-8 Município: SINOP Estado: MATO GROSSO-MT 

Área: 48,4508 há Perímetro: 7.289,50 m DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-1, de coordenadas UTM 

N 8.685.151,09m e E 669.303,15m; situado no limite da MT-140 e limite da 

Chácara Rodão-Lote 154-C; deste, segue confrontando com a Chácara 

Rodão-Lote 154-C de Joffre Camargo Guimarães, portador do RG: 

12.473.796 SSP/PR e CPF: 235.337.659-20 e Mari Salete Clemente 

Guimarães, portadora do RG: 1.012.325-9 SSP/PR e CPF: 325.677.909-34, 

com os seguintes azimutes e distâncias: 129°31'04" e 939,36 metros, até o 

vértice M-2, de coordenadas N 8.684.553,36m e E 670.027,80m; 

129°32'11" e 1.740,82 metros, até o vértice M-3, de coordenadas N 

8.683.445,20m e E 671.370,35m; 129°40'05" e 829,62 metros, até o vértice 

M-4, de coordenadas N 8.682.915,62m e E 672.008,96m; situado no limite 

da Chácara Rodão-Lote 154-C e limite da Chácara Raio de Sol; deste, 

segue confrontando com a Chácara Raio de Sol de Elias Lopes Maroni, 

portador do RG: 1590613-2 SSP/MT e CPF: 013.405.951-41 e Pammella 

Grasielly de Souza Maroni, portadora do RG: 22.30921-7 SSP/MT e CPF: 

038.262.811-01, com o seguinte azimute: 213°53'37" e distância de 75,81 

metros, até o vértice M-5, de coordenadas N 8.682.852,70m e E 

671.966,69m; situado no limite da Chácara Raio de Sol e limite da Estrada 

Municipal Angélica; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal 

Angélica, com os seguintes azimutes e distâncias: 307°47'31" e 751,14 

metros, até o vértice M-6, de coordenadas N 8.683.312,99m e E 

671.373,10m; 219°59'48" e 9,83 metros, até o vértice M-7, de coordenadas 

N 8.683.305,46m e E 671.366,78m; situado no limite da Estrada Municipal 

Angélica e limite das terras de Alessandro de Oliveira Arantes e Rosana 

Maria Alves Arantes; deste, segue confrontando com terras de 

Alessandro de Oliveira Arantes, portador do RG: 232531 SSP/MG e CPF: 

985.365.836-49 e Rosana Maria Alves Arantes, portadora do RG: 

12.224.724 SSP/MG e CPF: 066.424.366-52, com o seguinte azimute: 

307°48'05" e distância de 1.039,75 metros, até o vértice M-8, de 

coordenadas N 8.683.942,76m e E 670.545,23m; situado no limite das 

terras de Alessandro de Oliveira Arantes e Rosana Maria Alves Arantes e 

limite da Chácara Felicidade; deste, segue confrontando com a Chácara 

Felicidade de Waldemar Ferrari, portador do RG: 8012637206 SSP/SP e 

CPF: 080.656.320-68 e Adiles Ferrari, portador do RG: 849.512 SSP/MT e 

CPF: 550.806.211-87, com o seguinte azimute: 307°46'38" e distância de 

1.708,52 metros, até o vértice M-9, de coordenadas N 8.684.989,39m e E 

669.194,82m; situado no limite da Chácara Felicidade e limite da MT-140; 

deste, segue confrontando com a MT-140, com o seguinte azimute: 

33°49'07" e distância de 194,63 metros, até o vértice M-1, ponto inicial da 

descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a parti do Relatório do 

Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), e encontram-se representadas 

no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 57 WGr, tendo 

como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 

perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Sobre a referida 

área, o Requerente, construiu casa de alvenaria para sua moradia e vêm 

cultivando a terra com plantio de hortaliças, pomares, tornando-o, assim, 

produtivo. Além da casa e plantações referidas construiu também, 

pastagens, estradas internas e externas, chiqueiro de porcos, galinheiro, 

caixa d’água, cercas de madeira e arame liso, poço artesiano, energia 

elétrica, entre outras. Outrossim, os documentos em anexo provam as 

benfeitorias efetivadas pelo Autor. As fotos demonstram com clarividência 

todas as benfeitorias antigas existentes na propriedade. Outras provas 

concludentes são: o Auto de Infração do IBAMA, denunciando 

desmatamento e requerimentos de legalização de instrumento de trabalho. 

Por fim, o Autor traz Declarações de Propriedade de Imóvel e 

reconhecimento de limite dos Confinantes, conforme anexo. Desde quando 

detém a posse do referido imóvel, o Requerente vem pagando 

regularmente todos os impostos que incidem sobre o mesmo, conforme 

documentação anexa. O Direito do Autor encontra respaldo no artigo 1238 

e 1242 do Código Civil Brasileiro, c/c artigo 191 da Constituição Federal e 

artigo 941 e 942 do Código de Processo Civil. Assim, exercendo posse 

sobre o imóvel com "animus domini", ou seja, possuindo-o como seu, nele 

domiciliado, até a presente data, caracterizando-se neste ato continuado a 

intenção de ter a coisa como própria, exteriorizada, inclusive, pelo fato 

relevante de ter edificado paulatinamente várias benfeitorias na referida 

área, visando a obtenção do reconhecimento dos seus direitos e para que 

possa estar devidamente legalizada a propriedade que, de fato, lhes 

pertence, o Requerente tem por confinantes, os seguintes: JOFFRE 

CAMARGO GUIMARÃES, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 

1247.379.6-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 235.337.659-20; e MARI 

SALETE CLEMENTE GUIMARÃES, brasileira, casada, agricultora, portadora 

do RG nº 1.012.325-9-SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 325.677.909-34, 

residentes e domiciliados na R. João Pedro Scherer, (antiga Estrada 

Rosália), Lote 154-C, Chácara Rodão, nesta Cidade de Sinop-MT; 

WALDEMAR FERRARI, brasileiro, portador do RG nº 8012637206-SSP/SP, 

inscrito no CPF/MF sob nº 080.656.320-68; e ADILES FERRARI, brasileiro, 

portador do RG nº 849.512-SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob nº 

550.806.211-87, ambos residentes e domiciliados na Chácara Felicidade, 

Estrada Rosalia, Km 6, nesta Cidade de Sinop-MT ELIAS LOPES MARONI, 

brasileiro, casado, lavrador, portador do RG nº 1590613-2-SSPMT, inscrito 

no CPF/MF sob nº013.405.951-41; e PAMMELLA GRASIELLY DE SOUZA 
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MARONI, brasileira, casada, lavradora, portadora do RG nº 

22.30921-7-SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob nº 038.262.811-01, residente 

se domiciliados na Chácara “Raio de Sol”, Estrada Angélica, nesta Cidade 

de Sinop-MT; ALESSANDRO DE OLIVEIRA ARANTES, brasileiro, casado, 

professor, portador do RG nº MG232531-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob 

nº985.365.836-49; e ROSANA MARIA ALVES ARANTES, brasileira, 

casada, do lar, portadora do RG 12.224.724-SSP/MG, inscrita no CPF/MF 

sob nº 066.424.366-52, residentes e domiciliados na Rua das Angélicas, 

nº 164-Residencial Sul, nesta Cidade de Sinop-MT, bem como de eventuais 

interessados, conforme preceitua o artigo 232, IV, do Código de Processo 

Civil.

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 225608 Verifico que a requerida se 

manifestou às fls. 106/112, informando que não se opõe ao pedido de 

usucapião formulado na inicial, uma vez que o imóvel objeto da ação foi 

invadido há muitos anos pelos antecessores do requerente, que só soube 

da ocupação após anos. O Ministério Público, às fls. 122/123, 

manifestou-se pela inclusão no polo ativo da consorte do requerente ou 

apresentação de consentimento para o ajuizamento da ação. Às fls. 

124/129, o cônjuge do requerente compareceu espontaneamente nos 

autos, consentindo com o pedido inicial, pugnando pela sua inclusão no 

polo ativo. DECIDO: No tocante ao pedido do cônjuge do requerente, 

verifico que versa a ação sobre direito real imobiliário (usucapião), em 

que, para a propositura da ação, se faz necessário apenas a outorga 

uxória nos termos do artigo 73 do CPC. “Art. 73. O cônjuge necessitará do 

consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real 

imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de 

bens. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUTOR CASADO - 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - OUTORGA 

UXÓRIA OU MARITAL DO CÔNJUGE - ART. 10, CAPUT, DO CPC - 

CAPACIDADE PROCESSUAL - NECESSIDADE - EMENDA À INICIAL PARA 

SANAR O DEFEITO. - A exigência de outorga uxória ou marital é 

pressuposto processual que se relaciona com a capacidade para estar 

em juízo, podendo sua ausência ser sanada em sede de emenda à inicial. - 

Em ações reais imobiliárias, como as de usucapião, os cônjuges, como 

réus, são litisconsortes necessários, pois a lei exige a citação de ambos 

(CPC, art. 10, § 1º, I). No caso de legitimação ativa, o que se exige é a 

outorga marital ou uxória, e não o litisconsórcio (CPC, art. 10, caput). 

(TJMG – AI 10024132853664001, Relator Eduardo Mariné da Cunha, 

julgado em 17/12/2015). Ante o exposto, considerando que não se trata de 

hipótese de litisconsórcio ativo necessário, deixo de incluir o cônjuge 

virago no polo ativo, bastando o seu consentimento com a propositura da 

ação, o que se deu às fls. 124/129. Expeça-se edital para conhecimento 

de terceiros interessados, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, colha-se o 

parecer final do Ministério Público e conclusos. 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, Thaís Soares Pires, 

Analista Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 10 de julho de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 67447 Nr: 7074-10.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILTON RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 Conforme determinação exarada à fl. 218, intimo o advogado do 

requerido, quanto aos despachos/decisões exarados às fls. 34, 35, 56/57, 

73/74, 80, 91, 106, 115, 122, 164, 166 e 173, abaixo transcritos:

Fl. 34: “Cumpra-se decisão de fls. 28. Sobre o pedido de fls. 29/30, diga o 

credor.”

Fl. 35: “Vistos em correição. O presente processo encontra-se irregular, 

posto que as diligências foram desviadas e/ou apropriadas indevidamente. 

Conste no relatório para Corregedoria e para a Diretoria do Foro 

solicitando reposição dos valores para o devido andamento processual, 

apuração do ilícito e punição do responsável.”

Fls. 56/57: “Vistos etc. Pede o credor na presente ação, in verbis: “Em 

face do exposto, respeitosamente requer a Vossa Excelência: a) a 

citação do requerido, no endereço declinado na exordial, via mandado 

judicial, para responder, querendo, no prazo legal a presente ação, sob 

pena de revelia, preclusão e confissão na forma dos artigos 285 e 319 do 

CPC; b) a procedência total da presente ação, determinando-se a 

execução do presente contrato particular de compra e venda, com o 

imediato pagamento do valor ora pactuado na compra da máquina, 

devidamente corrigido, hoje no valor de R$ 27.404,47; c) indenização por 

perdas e danos oriundos das despesas processuais, honorários 

advocatícios e o transporte da máquina no valor de R$ 8.687,02; d) sejam 

penhorados, tantos bens quanto necessários para garantia da execução, 

deferindo-se ao senhor oficial de justiça, as prerrogativas constantes do 

artigo 172, parágrafo segundo, do CPC; e) condenação do requerido em 

todos os pedidos formulados na presente demanda (...)” Ao que parece, 

não se sabe ao certo se o credor ingressou com uma execução por 

quantia certa contra devedor solvente (?!) ou ação ordinária (?!). Note que 

ora pede a penhora, ora pede provimento condenatório, ora requer a 

execução do contrato, numa confusão total, prejudicando sobremaneira o 

contraditório. Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 282 e 283, e/ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, portanto, 

determino que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) 

dias. Se o autor não cumprir a diligência, será indeferida a petição inicial, 

consoante dispõe o artigo 284 do Código de Processo Civil. 

Especificamente, o defeito está no requisito previsto no artigo 282, IV, 

CPC, posto que o embargante não indicou qual a espécie de tutela 

jurisdicional solicitada: se de execução ou conhecimento; se de 

condenação a uma prestação; se de declaração de existência ou não de 

relação jurídica; se de constituição de uma nova relação jurídica ou 

desconstituição; ou se mandamental. Se for execução, o autor deve ainda 

cumprir o art. 614 do CPC. Para evitar prejuízos à parte ré bem como em 

virtude do “periculum in mora inverso” ante a desídia e negligência do 

autor, nomeio o réu Venilton Ricci depositário fiel dos bens arrestados no 

processo em apenso (Processo nº 230/05), devendo ser expedido 

mandado para tal mister com urgência.”

Fls. 73/74: “Vistos etc. Trata-se de execução de título executivo 

extrajudicial proposta por Valdinei de Oliveira Lopes em face de Venilton 

Ricci, ambos já qualificados nos autos em epígrafe. O exeqüente ingressa 

com a inicial às fls. 02/25. Às fls. 28 e 34 o presente juízo ordena a 

emenda da inicial. Exceção de pré-executividade proposta às fls. 36/54. O 

MM Juiz ordena a emenda da inicial às fls. 56/57. Mandado de remoção às 

fls. 58. Emenda à inicial realizada às fls. 62/63. Carreando os autos 

verifico que estão presentes os requisitos para a interposição da presente 

ação de execução, quais sejam as do artigo 614, II, CPC e da exigibilidade 

do referido título conforme atr. 585, II, CPC. Sendo assim, defiro a emenda 

da inicial para que se expeça mandado de citação e penhora, consoante 

determina o CPC. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento 

de embargos, fixo os honorários de advogados em 10% sobre o débito, 

com fundamento no artigo 20, parágrafo terceiro, “a”, “b” e “c”, c/c 

parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, sobretudo o grau de zelo 

do profissional e o lugar da prestação do serviço (vide TJMT, Agravo de 

Instrumento nº 10.873, rel. Des. José Jurandir de Lima, DJ 17/02/2000, p. 

25). Se forem opostos embargos à execução, os honorários arbitrados in 

limine litis serão substituídos pelos da sentença que julgar esses 

embargos, caso assim disponha a sentença, devendo, ao final, 

permanecer uma única sucumbência (vide Código de Processo Civil, 

Theotonio Negrão, Saraiva, 35ª ed., p. 131). Com relação à exceção de 

pré-executividade, indefiro-a ante a ausência de interesse processual, 

porque a matéria ora aduzida tem habitat natural em embargos à 

execução, consoante interpretação do art. 745 do CPC. O devedor quer 

discutir o débito sem a segurança do juízo com a penhora de bens, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. A objeção de não-executividade ou 

exceção de pré-executividade não pode ser vulgarizada a ponto de ser 

usada em substituição aos embargos. Seu cabimento é restrito às 

situações especiais em que, pela própria ausência de título, condição da 

ação ou pressuposto processual subjetivo ou objetivo, o processo 

executivo tende à extinção futura. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR é 

criterioso ao tratar deste delicado pormenor, quando aduz, textualmente: 

"É claro, porém, que tal incidente só pode ser eficazmente promovido 
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quando a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução for absoluta 

e notória, pelos próprios elementos dos autos. Se para alcançá-la for 

necessário revolver fatos e provas de maior complexidade, somente por 

via dos embargos a defesa será argüível. Não é admissível que, a pretexto 

de exceção de pré-executividade, pretenda o devedor a instauração de 

uma dilação probatória contenciosa, sem observar os pressupostos dos 

embargos à execução". (JUNIOR, Humberto Theodoro. Tutela Cautelar e 

Antecipatória em Matéria Tributária. Art. Publicado na RJ nº 245 - MAR/98, 

p. 5.)”

Fl. 80: “Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. 

Relatório constante às fls. 73/74. O Credor às fls. 77, requer que seja 

expedido carta precatória para citação e penhora. Outrossim, informa que 

irá retirar a carta precatória no balcão e providenciar sua distribuição no 

juízo deprecado. Posto isso, defiro o requerimento de fls. 77. Expeça-se o 

necessário.”

Fl. 91: “O comparecimento espontâneo do Devedor aos autos, por ocasião 

do oferecimento de exceção de pré-executividade, supre a falta de 

citação. Assim, determino a conversão do arresto em penhora e intimação 

do Devedor para embargar, devendo ser aditada e retificada a carta 

precatória de fls. 81 para tal mister.”

Fl. 106: “Vistos etc. Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando a devolução 

da carta precatória devidamente cumprida e/ou informações acerca do 

cumprimento.”

Fl. 115: “Vistos em correição. O endereço do devedor constante na carta 

precatória de fls. 81 e certidão de fls. 109 não é o mesmo declinado pelo 

próprio devedor nos presentes autos (vide fls. 29), razão pela qual 

determino a correção da carta precatória de fls. 81 para que a mesma, 

bem como os demais atos subseqüentes, sejam cumpridos corretamente 

no endereço do devedor. Caso o mesmo não seja encontrado no 

endereço designado às fls. 29, então conclusos para apreciação do 

pedido de fls. 112/113.”

Fl. 122: “Vistos etc. Rejeito o pedido de fls. 116/120, uma vez que o 

devedor/réu atravessou petição nos autos, provocando sua citação 

antecipada antes mesmo do despacho inicial executivo e/ou de emenda da 

inicial ser proferido pelo magistrado, para burlar o art. 284 do CPC e 

impedir que o credor pudesse emendar a petição inicial. Assim, 

oportunizado ao credor a emenda da inicial, nos moldes do art. 284 do 

CPC, o mesmo completou a peça tempestivamente, razão pela qual os 

vícios foram sanados. As demais questões levantadas no pedido de fls. 

116/120 já foram alegadas em “exceção de pré-executoriedade” de fls. 

36/54 e rejeitadas às fls. 73/74. INTIME-SE COM URGÊNCIA O DEVEDOR 

DA CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA, BEM COMO PARA 

OPOSIÇÃO DE EMBARGOS, na forma da decisão de fls. 115 e 91.”

Fl. 164: “Vistos etc. I – O peticionário ESTÁ EQUIVOCADO, “concessa 

maxima vênia”; II – Isso porque a MISSIVA retornou não pela NÃO 

LOCALIZAÇÃO do REQUERIDO, mas pelo NÃO PAGAMENTO das 

respectivas CUSTAS; III – Assim, EXPEÇA-SE nova MISSIVA, 

ATENTANDO-SE o AUTOR quanto as providências dos ATOS que lhe 

incubem. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Fl. 166: “Vistos etc. I – O ENDEREÇO do EXECUTADO, como bem ilustra a 

CERTIDÃO de fls. 165 é diverso daquele na MISSIVA que retornou, 

diga-se, pelo NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS; II – Logo, CUMPRA-SE o 

ITEM III de fls. 164, com o REAL ENDEREÇO, INTIMANDO-SE o EXEQUENTE 

quanto aos AUTOS que lhe incumbem, ciente de que, INERTE, o processo 

será extinto por desídia, eventualmente; III – Oportunamente, concluso 

para ulteriores deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Fl. 173: “Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o executado já 

fora considerado validamente citado (fls. 91 e 122). Outrossim, consta do 

caderno reiteradas decisões determinando a intimação do devedor para 

embargar (fls. 91, 115, 122, 164 e 166). Logo, diante da conversão do 

arresto em penhora (fl. 91), a intimação do executado para oferecimento 

de embargos é medida que se impõe. Nesse sentido: “EXECUÇÃO FISCAL 

- EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO 

ENQUANTO CURADOR ESPECIAL - DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS - CONVERSÃO 

AUTOMÁTICA DO ARRESTO EM PENHORA - EXECUTADO 

REGULARMENTE INTIMADO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE DE 

REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA ATUANDO ENQUANTO CURADOR ESPECIAL - SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Quando a Defensoria Pública atua como curador 

especial, ante a revelia do executado, citado o executado por edital e não 

encontrando o curador nomeado bens passíveis de penhora, não se pode 

impor a regra de que este promova a garantia do juízo para poder 

embargar. 2. Decorrido o prazo e não se verificando o pagamento pelo 

executado, o arresto converte-se automaticamente em penhora, sendo 

necessário apenas que seja realizada a intimação pessoal do devedor, 

através de mandado ou edital, acerca da conversão do arresto em 

penhora. 3. Embora a Defensoria Pública não se sujeite ao pagamento das 

custas processuais, não pode pedir gratuidade em favor da parte quando 

atuando como curador especial, haja vista se tratar de direito 

personalíssimo que somente poderia ser pleiteado por aquela.” (TJ-MG - 

AC: 10024111888343001 MG , Relator: Geraldo Augusto, Data de 

Julgamento: 23/04/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 03/05/2013) Dessarte, expeça-se deprecata para o endereço 

indicado à fl. 29, com o fito de promover a intimação do executado, na 

forma determinada no 'decisum' de fl. 91. Após o cumprimento da medida, 

se exitosa, diga a parte autora em 5 (cinco) dias. Acaso inexitosa, 

conclusos para analise do pleito contido às fls. 170/171. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92969 Nr: 1-12.1981.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, OSCAR 

FERREIRA BRODA, MARIA AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO DOMINGOS ACCRADOLLI, GENI 

RICIERI MOSCHETTA, DAVID VALENTIN CANELLO, SABINO CORREA 

RABELO, ANTONIO TAVARES SABINO, AJAX CORREA RABELO, 

LOURIVAL TOMELIN, PEDRO COLUSSI, ANTENOR PAROLIN, SEBASTIAO 

CORREA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166, JOSÉ CARLOS FARINA - OAB:, WESSON ALVES DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 Intimação dos advogados WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO, 

OAB/MT 2409-A, e JOE ORTIZ ARANTES, OAB/MT 1166, acerca da 

decisão exarada nos autos às fls. 657/658, abaixo transcrita:

“Cuida-se de Ação Reivindicatória distribuída nos idos de 1981, junto a 

Comarca de Rosário Oeste, sendo os autos remetidos para Nobres (fls. 

268) e, após pedido dos requerentes (fls. 304/305), foram encaminhados 

para a Comarca de Colíder, pois o imóvel em discussão está situado em 

Itaúba/MT, de acordo com a decisão de fls. 311. Bem assim, após o feito 

ser encaminhado a outros juízos, foi remetido para esta Vara, de acordo 

com o ofício acostado às fls. 315. Ocorre que, consoante se depreende 

do parecer técnico carreado pelos requerentes, às fls. 389/656, 

reivindica-se nos autos, imóvel objeto da transcrição imobiliária 6264, o 

qual está situado nas Comarcas de Cláudia/MT e Itaúba/MT. Ademais, a 

transcrição imobiliária que é objeto deste feito (n.º 6264 – CRI de Rosário 

Oeste/MT) também é objeto dos seguintes processos: Códigos ns.º 92969, 

202341, 198138, 242938, 200365, 92969, 8026. Nos aludidos processos, 

há indicação de que o imóvel se situa na Comarca de Itaúba/MT, o qual é 

competente, portanto, para o processamento da causa. No ponto, impende 

destacar que, em se tratando de ação fundada em direito real, a 

competência é do foro onde o imóvel se encontra situado, consoante o 

artigo 47, do CPC/2015. Ademais, por se tratar de competência absoluta, 

não se admite sua derrogação por liberalidade dos litigantes. Outrossim, é 

cediço que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, foi 

consagrado o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual, é 

proibida a prolação de decisão sem que seja oportunizado aos litigantes 

manifestarem-se a respeito, consoante se depreende do art. 10, do 

CPC/2015, in verbis: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.” Destarte, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias, para que as partes se manifestem com relação à 

competência absoluta do juízo da Comarca de Itaúba/MT para o 

processamento e julgamento da ação. Intimem-se. Sinop/MT, 12/04/2018. 

GIOVANA PASQUAL DE MELLO. Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 223004 Nr: 1433-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 391 de 476



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA BARROS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que às fls. 78 foi deferido o benefício da justiça gratuita a 

requerente, bem como, observo que não houve revogação.

Assim, arquivem-se autos, com as baixas e anotações necessárias, sem 

o recolhimento das custas processuais.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170921 Nr: 5993-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, COMERCINDO 

TOMELIN, FILOMENA TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 86/88, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 5993-79.2012.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por BANCO DO BRASIL 

S/A. em face de TARCÍSIO EDEVALDO TOMELIN, COMERCINDO TOMELIN e 

FILOMENA TOMELIN, até a data aprazada para o pagamento da última 

parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222180 Nr: 967-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCINDO TOMELIN, FILOMENA TOMELIN, TARCÍSIO 

EDEVALDO TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido por COMERCINDO 

TOMELIN, FILOMENA TOMELIN e TARCISIO EDEVALDO TOMELIN em face 

de BANCO DO BRASIL S/A.

Às fls. 86/88 do processo nº 170921 (Execução de Título Extrajudicial) as 

partes informaram que pactuaram um acordo, pugnando pela extinção 

deste feito.

DECIDO.

Ante o acordo pactuado entre as partes, com fulcro no art. 485, VIII do 

CPC, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos embargantes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221005 Nr: 284-58.2015.811.0015

 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: YAMAHA ADM. DE CONSÓRCIO S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUAN MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 58/59. Desta forma, atendidas as disposições 

contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com a expressa estimação 

pecuniária do valor do bem (fls. 59 verso), determino a conversão da 

Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. Nesse sentido: (...) 

Desta forma, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar o atual endereço do devedor. Após, providencie-se a citação 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos do CPC). Para as hipóteses de 

pronto pagamento ou não oferecimento de embargos à execução, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (§1º, do art. 827, do CPC). Procedida à citação, deverá o Oficial de 

Justiça devolver em cartório a primeira via do mandado para fins de 

contagem do prazo para oposição de embargos, retendo consigo a 

segunda via, para efeito de penhora. Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e respectiva avalição 

de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Código de Processo Civil. (...) Cientifique-se o 

executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução por meio de 

embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no 

prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278504 Nr: 15121-84.2016.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR, ADR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:17.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte 

autora para que no prazo de cinco dias efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

Citação e Intimação, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – complementação – escolher a opção emissão de guia 

complementação – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) 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.: 235051 Nr: 8738-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA DIAS - 

OAB:18133/O, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - OAB:22386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 256, oportunidade em que deverá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206805 Nr: 8426-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS-E, LJS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da inércia do inventariante, aguarde-se no arquivo provisório 

nova manifestação dos interessados.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169584 Nr: 4612-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT, SORAIDE CASTRO - 

OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 93, oportunidade em que deverá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169583 Nr: 4614-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão do 

oficial de justiça de fl. 143, oportunidade em que deverá realizar os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181161 Nr: 2053-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSES, MGS, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da certidão de fl. 

27, oportunidade em que deverá realizar os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186001 Nr: 7152-23.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS RENATA DÂMASO DOS 

REIS UMENO - OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 dias, emende a inicial, devendo incluir os menores no polo passivo 

da lide, devidamente representados por sua genitora, oportunidade em que 

deverá realizar os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

 2. Cumprida a determinação do parágrafo anterior, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201666 Nr: 4242-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDCR, MMDCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o presente cumprimento de sentença de fls. 69/71.

2. Intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas 

anteriores ao início da execução, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Oficie-se ao empregador do requerido, Visão Gráfica e Assessoria – 

Deivid de Souza Pereira-ME, para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento, dos alimentos arbitrados, devendo ser efetuado o depósito 

dos valores na conta informada à fl. 71.

5. Ressalte-se que, precipuamente pelo cálculo acostado à fl. 70, o 

presente cumprimento de sentença se trata dos alimentos que deveriam 

ser percebidos ordinariamente, portanto não estão relacionados ao acordo 

de fls. 63/64.
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6. Por oportuno, informe a parte exequente, em 15 (quinze) dias, se o 

acordo de fls. 63/64 foi cumprido.

7. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267739 Nr: 8204-49.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRL, FVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, PAULA KLELCIA 

TEIXEIRA - ESTÁGIARIA - OAB:OAB/MT 17704/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..1(...), fixo a guarda compartilhada, estabelecendo como 

domicílio do menor Fabrício Rocha Lima a residência do genitor, 

consignando que o período de convivência da genitora será de forma livre, 

mediante prévio aviso. Expeça-o respectivo termo de guarda.2. Em virtude 

de prova pré-constituída e, ainda, não havendo prova dos rendimentos da 

parte ré, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo em favor de Fabrício Rocha Lima, a ser colocado à 

disposição do(a) representante do menor até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devidos a partir da citação.3. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 4. Cite-se a parte ré, no endereço declinado às fls. 34/35 e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 5. Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus 

advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 

4º, do Código de Processo Civil. 6. Ciência à Defensoria Pública, se alguma 

das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 7. Na audiência, se não 

for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 9. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 

10. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 

11. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86106 Nr: 3535-65.2007.811.0015

 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: SGO, SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo A. G. Reali - 

OAB:8838-B, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, colacione aos 

autos demonstrativo pormenorizado do débito, nos moldes do artigo 524 

do CPC, sob pena de indeferimento do cumprimento de sentença.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201664 Nr: 4240-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDCC, IDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço 1/2015, procedi o 

desarquivamento destes autos para juntada de petição da parte Autora. 

Certifico ainda, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 41959 Nr: 6184-08.2004.811.0015

 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: AH, MDFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - 

OAB:13941/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de matéria de imprensa para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244946 Nr: 15057-11.2015.811.0015

 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: RMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMILTON HARA - OAB:OAB/MT 

21.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.868

 CERTIFICO, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s): Dr. Audiney Rodrigues Fernandes e 

Marcia Piovezan Cordeiro, para que providencie o comparecimento da 

Parte Requerida (Jhonny Rigobelli da Silva), perante este Juízo e 

respectiva escrivania, para Retirar o Formal de Partilha expedido nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273912 Nr: 12343-44.2016.811.0015

 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: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF, DHDSF, WCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:20091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada às fls. 36/37.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 245751 Nr: 15685-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARTINS E MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON VAGNER MARTINS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER HORIG - OAB:OAB/MT 

22520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Acolho o parecer Ministerial de fls. 152. Intime-se a parte autora para que, 

em 10 (dez) dias, colacione aos autos certidões negativas junto às 

Fazendas Públicas, mais comprovante de recolhimento do imposto devido.

Após, vistas ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214300 Nr: 14428-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDS, DCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer Ministerial de fl. 64. Intime-se a parte executada, com 

cópia da petição de fl. 60, para depositar os valores do débito na forma 

proposta às fls. 50/51.

2. Por oportuno, defiro o pleito de fl. 61. Extraia-se cópia do título que 

originou o débito alimentar e o encaminhe ao e-mail ali carreado.

3. Decorrido o prazo entabulado para cumprimento da obrigação, ou seja, 

sete meses, que se contarão da intimação da parte executada com o 

número da conta bancária para depósito, intime-se a parte exequente, por 

meio de sua advogada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos informando se houve o cumprimento integral da 

obrigação alimentar, consignando-se que a inércia ensejará na presunção 

de pagamento integral do débito e a consequente extinção da presente 

execução.

4. Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e, após, 

retorne o feito conclusos para homologação do acordo.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171247 Nr: 6436-30.2012.811.0015

 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: HSDS, HSDS, ATSDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com 

Alimentos, proposta por H. S. da S., H. S. da S. e A. T. S. da S., 

representados por Sirlei Saraiva da Silva, em face de Valdemar Garcia 

dos Santos, requerendo o reconhecimento da paternidade dos menores 

em face do requerido, regularizando o registro civil destes, mais a fixação 

de alimentos.

Recebida a inicial (fl. 16), foi expedida Carta Precatória para citação da 

parte requerida, contudo, restou infrutífera (fls. 43).

Após, apesar de intimada, na pessoa de seu patrono, para se manifestar 

sobre a resposta da Carta Precatória, a parte autora quedou-se inerte (fls. 

47).

Em ato contínuo, à fl. 50, foi realizada tentativa de intimação pessoal da 

autora, contudo, o Oficial de Justiça não localizou o loteamento informado.

Por conseguinte, à fl. 51, foi determinada a intimação da autora via edital, 

todavia, não houve manifestação (fl. 65).

Assim, o Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem 

resolução do mérito (fl. 66).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano 2015 sem qualquer manifestação da parte autora.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção 

do processo sem análise do mérito.

Ademais, a parte autora foi intimada por edital e quedou-se inerte.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265706 Nr: 6894-08.2016.811.0015

 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: JFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHSN, MSN, DSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação Negatória de Paternidade, proposta por 

Jesiel Ferreira Neves, em face de P. H. S. N, e M. S. N, representados por 

Denise Selestino Marchine, requerendo seja declarado que o autor não é o 

pai biológico dos menores, e, por conseguinte, se extinga a relação 

jurídica estabelecida entre ambos, retificando-se os registros de 

nascimentos. Recebida a inicial (fl. 16), foi tentada citação da parte 

requerida, contudo, restou infrutífera (fls. 25). Após, pela patrona do 

núcleo de prática jurídica da faculdade foi solicitada intimação pessoal do 

autor para se manifestar a respeito da citação negativa (fls. 27), o que foi 

deferido à fl. 28. Tentada a intimação pessoal do autor, restou inexistosa, 

tendo o Oficial de Justiça informado que inexiste a referida rua no bairro 

declinado (fl. 33). Em ato contínuo, foi expedido edital para intimação da 

parte autora (fl. 34), entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para se 

manifestar. Logo após, o Ministério Público pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fl. 37). É O BREVE RELATÓRIO. 

DECIDO. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, tem-se como válida a intimação da parte no endereço 

declinado nos autos para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o 

respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou 

definitiva. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se 

paralisado desde o ano 2016 sem qualquer manifestação da parte autora. 

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ademais, a parte autora foi 

intimada por edital e quedou-se inerte. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253844 Nr: 84-17.2016.811.0015

 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: DPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - 

OAB:MT - 18.488/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, JEIZE MARCHIORO VASCONCELLOS - OAB:21469/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com 

o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil.

2. Cite-se a parte requerida na pessoa do advogado constituído à fl. 32 e 

intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência, intimando, precipuamente, a requerida dos valores definidos 

provisoriamente à título de alimentos à fl. 18.

3. Consigne-se no mandado que as partes deverão comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de seus advogados 

ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do 

Código de Processo Civil.

4. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz.

6. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil.

7. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de 

preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.

8. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público.

9. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.

10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117597 Nr: 9909-29.2009.811.0015

 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: MJDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBH, CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Vistos em correição permanente,

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117115 Nr: 9466-78.2009.811.0015

 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: NEUSA FERNANDES BARBOSA, CLEMENTE DE 

FREITAS BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA BARBOSA HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

1. Em atenção ao documento de fl. 85, bem como a declaração de fl. 14, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

 2. Cite-se a parte requerida no endereço declinado à fl. 65, nos moldes de 

fl. 31.

3. Após, 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.: 158203 Nr: 5374-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNACIO - OAB:OAB/MT 18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Em atenção ao pedido de fls. 82/84, Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos cálculo discriminado e 

atualizado do valor do débito, sob pena de indeferimento do pedido de 

cumprimento de sentença pelo rito da coerção pessoal.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265710 Nr: 6897-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSVM, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18459/OAB/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES CARASSA - 

OAB:MT-20.715, Hugo Cesar Molena - OAB:22.839 OAB-GO, Tiago 

Corso - OAB:25.338A OAB-GO

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer Ministerial de fls. 59/60.

 1.1 Considerando que a parte exequente já colacionou aos autos cálculo, 

conforme requerido pelo Ministério Público, intime-se a parte executada 

para se manifestar sobre o mesmo, em 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, dê-se vistas dos autos ao 

representante Ministerial e em seguida retorne o feito concluso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242845 Nr: 13845-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para que, em 10 (dez) dias, esclareça se 

pretende a desistencia do presente feito, considerando a petição de fls. 

18/19, dos autos em apenso, Código nº 258992, mais a Ação em trâmite 

neste juízo sob o número 162879, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

Após, intime-se a parte executada para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Em seguida, retorne o feito conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 317978 Nr: 1646-90.2018.811.0015

 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: DSDC, DSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETM, JATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/15.848-A, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de materia de imprensa para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora para manifestar-se no 

prazo legal, sobre o Relatório de Estudo Psicossocial juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 295835 Nr: 5891-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRRT, RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE EMANUELLE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 21.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, as contestações de fls. 76/86 (Município de Sinop/MT) e fls. 

87/100 (Estado de Mato Grosso) foram apresentadas no prazo legal. 

Diante do exposto, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao 

setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o advogado da 

parte autora para manifestar-se no prazo legal.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000728-69.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 402,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANIELA 

ARANTES DA SILVA REPRESENTANTE: IRACE ARANTES Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO DE ID.14160357, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 13 de julho de 2018. Atenciosamente, 

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180465 Nr: 1298-48.2013.811.0015

 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: MARLISE WEIZENMANN KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 12 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192593 Nr: 14292-11.2013.811.0015

 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: PAULO BRITO LIMA, MARLÚCIA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 12 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 195759 Nr: 17503-55.2013.811.0015

 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: CLEBER SANDRO MENEGUETTI, CLEVERSON 

MENEGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 12 de julho de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187532 Nr: 8781-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação, do 

requerido nos presentes autos, embora devidamente intimado, razão pela 

qual, faço os mesmos conclusos .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192137 Nr: 13787-20.2013.811.0015

 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: RACHEL CRISTINA MAHANA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 
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DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação, do 

requerido nos presentes autos, embora devidamente intimado, razão pela 

qual, intimo a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216861 Nr: 16222-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GUERRA BESSA PERCINOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas ao embargado, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de cálculo atualizada, para 

posteriormente proceder a expedição do RPV e/ou Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232136 Nr: 6922-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERREIRA URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 183978 Nr: 5027-82.2013.811.0015

 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: KELLY CRISTINA INHOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os presentes autos ao Requerente, para que se 

manifeste, no sentido de especificar as provas que pretende produzir, 

conforme decisão a seguir transcrita: I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das 

PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as 

PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e 

delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os 

petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para DECISÃO DE 

SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203220 Nr: 5542-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação, do 

requerido nos presentes autos, embora devidamente intimado, razão pela 

qual, intimo a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217030 Nr: 16331-44.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas ao embargado, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de cálculo atualizada, para 

posteriormente proceder a expedição do RPV e/ou Ofício Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220219 Nr: 18482-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARENGONI 

(ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação, do 

requerido nos presentes autos, embora devidamente intimado, razão pela 

qual, intimo a parte autora para manifestação.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009627-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CALLEGARO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009627-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO CALLEGARO 

SCHNEIDER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Vistos, etc. I - 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); II - 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. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012915-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER RAFAEL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012915-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAINER RAFAEL MIRANDA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO 

INOMINADO; II - 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; III - 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; IV - 

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; V - 

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. SINOP, 

12 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012793-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ALMEIDA VIANA OAB - RJ152437 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012793-45.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELZA MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. I - 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); II - 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. III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 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: 1006557-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR APARECICO EGGERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Numero do Processo: 

1006557-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ADEMIR APARECICO EGGERT 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente citada a comparecer à sessão designada, porém, e 

compareceu ao ato designado, contudo não apresentou contestação. 

Nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/2015, que 

assim dispõe: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.”. O novo Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, 

nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” Em 

face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial 

quando a parte autora afirma não ter formalizado qualquer contrato com a 

ré ou sequer utilizado serviços ou produtos da empresa. Em se tratando 

de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é consumidora 

equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege 

as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por insegurança 

advindos tanto dos produtos como da prestação dos serviços ofertados 

do mercado de consumo. Veja-se que, para a exclusão da 

responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é 

preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva 

da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua responsabilização, 

argumentar também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro. Para 

tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse a adoção de 

medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, mas 

não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte 

requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas 

disfunções de sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não 

podem ser repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto 

probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o 

demandante, mas em nome deste. Assim, estão presentes os 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por 

consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, 

está caracterizada na contratação com terceiro em nome da parte autora, 

sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo 

causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte 

requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em 

R$3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao débito no valor de R$ 160,24 (cento e 

sessenta reais e vinte e quatro centavos); b) CONDENAR o requerido no 

pagamento ao autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito 

determinando a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005874-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUEDES GUISSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005874-91.2018.8.11.0015. AUTOR: CLAUDIA APARECIDA FERNANDES 

RÉU: LUCAS GUEDES GUISSO Vistos, etc. Em que pese o pleito formulado 

em mov. id. n° 13991782, verifico que o requerido não juntou aos autos 

documentos que demonstrem os fatos alegados, razão pela qual, 

considerando, ainda, que a autora também sustenta a necessidade em ter 

a posse do veículo em razão de doença do seu esposo, pelas razões e 

fundamentos já expostos nos autos, determino que seja cumprida a 

decisão proferida em mov. id. n° 13980335. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (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. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. 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. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA 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) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DE BARROS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT0016397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETA ENGENHARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FERNANDO GOMES DE PAULA (REQUERIDO)

FLAVIA SILVA MIRANDA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Diante do pleito formulado em mov. id. n° 13784168, determino 

que seja designada nova data para audiência de conciliação, realizando a 

citação/intimação dos demandados por meio dos números de telefone 

informados pelo autor. Restando infrutífera, expeça-se mandado de 

citação/intimação para os endereços informados. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013007-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013007-36.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLAIR RAUBER REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Vistos 

etc., Dispenso o relatório em virtude do disposto no art. 38, da Lei N.º 

9.099, de 26 de setembro de 1995. Do Julgamento Antecipado e da Revelia 

Para logo, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta 

o Julgamento Antecipado Da Lide, nos termos dos incisos I e II, ambos do 

art. 355, do Código de Processo Civil, pois as provas já aportadas são 

suficientes para formar o meu convencimento. Sobre mais, vejo que a 

reclamada foi citada no dia 27.04.2017, Id. 6700194 e a Audiência 

realizada no dia 12.05.2017, sem que esta comparecesse. Logo, vejo 

como obedecido o prazo de vinte e quatro (24) horas descrito no 

Enunciado N.º 03, das Turmas Recursais de Mato Grosso. Assim, 

DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id nº 

11497883) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 11559780). 

Do Mérito Do Reembolso das Despesas Pretende o reclamante o 

recebimento do valor de R$. 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais), 

referente as despesas de assistência médica e suplementares do 

Acidente de trânsito, referente ao Seguro Obrigatório - Dpvat. Pois bem, o 

Seguro Obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei N.º 6.194/1974, que prevê pagamento de 

Indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. Atualmente, a 

nova redação do art. 3º da Lei N.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 

11.482/07, prevê reembolso DAMS de até R$. 2.700,00 (Dois Mil e 

Setecentos Reais), devendo a vítima apresentar os documentos exigidos 

pelo art. 19, do Anexo à Resolução N.º 109/2004, do CNSP. Na espécie, o 

conjunto probatório trazido aos autos, demonstra a ocorrência do sinistro 

(Boletim de Ocorrência narrando o acidente que o vitimou), bem como de 

Lesões corporais (Atestado Médico), restando incontroverso o liame 

causal existente entre ambos. Logo, caracterizada está a obrigação da 

reclamada em indenizar as despesas devidamente comprovadas. Nesse 

contexto, vejo que o reclamante comprovou, através das Notas Fiscais e 

Recibos as despesas com médicos, remédios e fisioterapias, sendo que 

as despesas com Deslocamento não são indenizáveis pelo seguro Dpvat. 

Por isso, reconheço que a quantia de R$ 1.330,86 (hum mil trezentos e 

trinta reais e oitenta e seis centavos), representada pelas Despesas 

médicas, com remédios, satisfaz o ressarcimento descrito na lei. Do 

Dispositivo Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e Condeno a 

reclamada ao pagamento do valor R$ 1.330,86 (hum mil trezentos e trinta 

reais e oitenta e seis centavos) a título de Ressarcimento das Despesas 

Médicas e Suplementares do Seguro Obrigatório DPVAT, pondero, 

apenas, que os Juros de Mora deverão ser aplicados à base de doze por 

cento (12%) ao ano, desde a citação, nos termos do art. 406, do Código 

Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e a Correção 

Monetária deve incidir pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

“INPC”, com o termo da contagem a partir do desembolso. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei N.º 9.099, de 26 de setembro de 1995. Transitado em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006523-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR CARNEIRO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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: 

1006523-90.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDIMAR CARNEIRO XAVIER 

DOS SANTOS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Pleiteia o reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido 

a parcela posterior ao cancelamento do serviço. No documento acostado 

à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da reclamante pela 

reclamada. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, restou patente que o 

débito é posterior à solicitação de cancelamento dos serviços, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a o lançamento indevido de débitos mesmo após a 

cessação da relação jurídica. A inserção do nome do reclamante nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

lançamento indevido de serviços em nome de seus clientes ou ex clientes. 

No que concerne aos danos morais, em análise à declaração juntada nos 

autos, verifica-se que a parte autora possui OUTRA RESTRIÇÃO. Não 

pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como 

os noticiados no extrato do SPC. Assim, não há o que se falar de abalo de 

crédito, e, consequentemente indenização por dano moral. Assim, não é 

possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a 

inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a 

situação não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011380-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 1008349-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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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: 1005925-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SERAFINA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1005925-39.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

143,41; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA SERAFINA DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

1005925-39.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 143,41; 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, 13 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: 8010294-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORVANIL CLEMENTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010294-88.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DORVANIL CLEMENTE NETO 

REQUERIDO: PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Ante 

o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORVANIL CLEMENTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI OAB - RS0075236A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010294-88.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DORVANIL CLEMENTE NETO 

REQUERIDO: PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Ante 

o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008473-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1008473-37.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELENICE PEREIRA DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias. 

Processo: 1008473-37.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000679-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000679-96.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 

17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WESLEM DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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: 1000679-96.2016.8.11.0015; Valor 

causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: 

O processo está integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. SINOP - MT, 13 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 
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TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010180-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010180-40.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSIANE PERES EXECUTADO: 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. I - 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); II - 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. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006661-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SILVANO FRACASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

PBG S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO)

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1006661-57.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAIME SILVANO FRACASSI Parte 

Ré: REQUERIDO: PBG S/A, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1006661-57.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006661-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SILVANO FRACASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

PBG S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO)

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1006661-57.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAIME SILVANO FRACASSI Parte 

Ré: REQUERIDO: PBG S/A, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1006661-57.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 13 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006438-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO MIGLIORINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006438-07.2017.8.11.0015 AUTOR: VITORIO MIGLIORINI RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. 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. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. I – DA PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Rejeito a preliminar arguida haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual mostra-se 

competência o juizado especial. II – DO MÉRITO Em síntese, denota-se que 

a parte demandante pretende ver reconhecido o direito de receber 

indenização a título de danos materiais e morais, nos valores respectivos 

de R$ 14.970,00 e R$ 20.000,00 em virtude de suposta destruição de 

parte da plantação de soja e milho praticada na propriedade. Na hipótese, 

alega que a requerida, em maio de 2016, teria invadido sua propriedade 

rural para proceder à manutenção da rede elétrica que passa pelo imóvel, 

medida esta que teria lhe causado prejuízos materiais decorrentes da 

destruição de parte da plantação de soja e milho. Contudo, dos 

documentos comprobatórios trazidos pela reclamante, não restou provado 

a realização de vistoria pela requerida nem que esta seria a possível 

causadora dos danos. Nesse sentido, com a devida vênia, não há como 

afirmar diante das provas trazidas aos autos que os fatos ocorreram 
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como exposto na inicial, nem mesmo se podendo presumir que tenha 

ocorrido exatamente por aqueles que esta apontou como causadores do 

dano. Não havendo a prova mínima do fato constitutivo dos direitos da 

reclamante, tendo em vista, esta não ter se desincumbiu de maneira 

satisfatória, não restando configurada, portanto, os danos. Por fim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez 

que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, julgando extinto o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 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: 1003035-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NETO VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações e extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: 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: 1000908-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMOS (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)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 
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9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006849-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA GAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Processo: 

1006849-50.2017.8.11.0015; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRA REGINA GAB Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 13 

de julho de 2018. Atenciosamente. SALANIR DA SILVA SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006849-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA GAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Processo: 

1006849-50.2017.8.11.0015 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRA REGINA GAB Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso 

inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 13 

de julho de 2018. Atenciosamente. SALANIR DA SILVA SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011322-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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, 

apesar de devidamente intimada, no momento da distribuição, da audiência 

de conciliação não compareceu à esta. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Conforme ata de audiência a patrona da parte Requerente 

postulou pela concessão de prazo para apresentar justificativa. Todavia, 

em que pese seus argumentos estes não podem ser acolhidos. Em tal 

situação há uma clara distinção entre a justificativa, ou seja, o motivo, que 

no caso sempre será pretério à audiência, e a comprovação desta; o que 

seria viável seria a concessão de prazo, a depender da justificativa 

apresentada, para que a parte faltosa trouxesse aos autos documentos 

idôneos e hábeis a corroborar seus argumentos. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012045-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VASCONCELOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. JOÃO VASCONCELOS DIAS, qualificado nos autos, ajuizou a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor de JORGE HENRIQUE DE 

OLIVEIRA, igualmente qualificado, alegando, em síntese, que é credor 

do(s) título(s) anexo aos autos. É a síntese do Essencial, até mesmo 

porque em sede de Juizado o relatório é dispensado (art. 38 da Lei n.º 

9.099/95) Fundamento. Decido. Antes de adentrar no mérito, é dado ao juiz 

conhecer de ofício questões preliminares e prejudiciais de mérito, a 

exemplo da prescrição, independentemente de alegação das partes. 

Ademais, a parte Requerida aponta a prescrição, por meio de advogado 

nomeado pelo juízo para sua defesa. Em detida análise do processo, 

verifico que a pretensão do autor se encontra prescrita. Senão vejamos. É 

cediço que o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares é de 05 anos, 

prazo previsto no artigo 206, inciso I, parágrafo 5º do Código Civil. No 

caso de cheque, aludido prazo começa a ser contado no dia seguinte à 

data lançada no espaço próprio para isso no documento e no caso das 

notas promissórias o prazo se inicia do dia seguinte ao vencimento do 

título. No caso em questão, o cheque foi emitido em 10/04/2011, sendo que 

o credor promoveu a presente ação apenas em 18/05/2016, ou seja, após 

o decurso do prazo prescricional. Diante do exposto, PRONUNCIO a 

prescrição sobre o direito de ingresso da presente ação e, por 

conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de mérito com 

fundamento no art. 487, II, do novo CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Arbitro em 2 URH´s os honorários do douto 

causídico nomeado nos autos para defender os interesses da Requerida. 

P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANA APARECIDO FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002464-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DE BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002464-59.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LEIDIANE DE BARROS MATIAS 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. A Reclamante interpôs a presente ação 

de indenização por dano moral em desfavor do Reclamado, alegando, em 

síntese, que contratou o plano de saúde da requerida no ano de 2013 e 

sempre adimpliu corretamente as mensalidades, entretanto, no mês de 

fevereiro de 2017 ao tentar utilizar o plano para realizar uma consulta, 

teve o atendimento negado, ao argumento de que o contrato havia sido 

rescindido, em razão do inadimplemento dos meses de dezembro e 

fevereiro, motivo pelo qual requereu a concessão de antecipação de tutela 

para restabelecimento do plano, bem como danos morais pelo 

cancelamento indevido. Aduz a autora, que seu esposo era o responsável 

pelo adimplemento das faturas, tendo o mesmo confirmado que havia se 

esquecido de adimplir os valores, entretanto, logo após tomar 

conhecimento do débito realizou a quitação dos valores. Instada a se 

manifestar, a demandada informa que a rescisão se deu em razão da 

inadimplência da autora, nos termos da Lei nº. 9656/98, tendo enviado 

notificação à mesma, a qual retornou por três vezes com anotação de 

ausência, razão pela qual publicou em jornal de circulação regional, 

conforme previsto pela regulamentação nacional, entretanto, o débito só 

fora adimplido após a rescisão, não havendo que se falar em danos 

morais. Passo ao julgamento do feito. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 333, II do 

CPC. Destarte, apesar da presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente no cancelamento indevido de plano de saúde– o Reclamante 

não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Só. Assim, a Reclamante 

não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra insculpida no 

Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem que provar o 

ordinário, mas sim o extraordinário!!. Outro não é o entendimento do mestre 

Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, 

apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu 

desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou 

modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato 

constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o 

legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Nesse 

quadro, de fato caberia à Reclamada comprovar a existência de 

notificação prévia ao cancelamento do plano de saúde, bem como a 

inadimplência, nos termos do artigo 13 da Lei 9656/98, que taxativamente 

determina: “Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do 

prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer 

outro valor no ato da renovação. (...) II - a suspensão ou a rescisão 

unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade 

por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos 

doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja 

comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;” 

Pois bem. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a própria 

Reclamante reconhece a inadimplência dos meses de dezembro/2016 e 

janeiro/2017, restando, portanto, configurada a inadimplência superior a 60 

dias. Em relação à notificação prévia, observa-se claramente que foi 

enviada correspondência ao mesmo endereço da Autora, informado na 

inicial. Tal notificação, enviada via AR, fora devolvida por 03 (três) vezes, 

muito provavelmente coincidiu com o período que a Reclamante alegou 

estar em viagem com a família. Muito embora seja de responsabilidade da 

Reclamante com o recebimento de suas correspondências, mesmo em 

período de férias, a Reclamada, a fim de que não fosse alegada nenhuma 

irregularidade quanto à rescisão do contrato, ainda procedeu a publicação 

em data de 25.01.2017, em jornal de circulação regional, solicitando seu 

imediato comparecimento à sede, nos termos estabelecidos pela Súmula 

Normativa nº. 28/2015 ANS, permanecendo inerte Ora, não se mostra 

viável imaginar que as tentativas de notificações realizadas pela 

Reclamada não devam ser consideradas válidas. De mais a mais, os 

próprios boletos para pagamentos contém a informação de que a 

inadimplência superior a 60 dias enseja a suspensão do plano de saúde, 

não podendo a mesma alegar desconhecimento de tal fato. Logo, tenho 

que a notificação realizada via AR e encaminhada ao endereço da Autora 

deve ser considerada válida, notadamente quando observamos que o 

Reclamante confessa que só efetuou o pagamento das parcelas em 

atraso meses após o vencimento. Outrossim, apesar de mencionar que 

não desejava a rescisão do contrato, a Reclamante sequer colacionou 

cópia do mencionado procedimento administrativo que interpôs junto à 

Reclamada, limitando-se a alegar tal fato. Pois bem. Melhor sorte não 

possui a Reclamante no tocante ao pedido de indenização por danos 

morais, notadamente quando não há que se falar em rescisão de contrato 

indevida Assim, a improcedência é medida que se impõe, ante a ausência 

de comprovação de que qualquer ato ilícito tenha sido cometido pela 

Reclamada ou seus prepostos, capazes de gerar danos morais à 

Reclamante. Outro não é o entendimento jurisprudencial: “PLANO DE 

SAÚDE RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. Atraso no pagamento das 
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mensalidades de manutenção do plano, por período superior a sessenta 

dias, não consecutivos. Notificação da consumidora até o quinquagésimo 

dia de inadimplência. Boleto posterior pago com mora. Prazo extrapolado 

voluntariamente. Rescisão devida. Previsão contratual clara e expressa 

Art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98 Sentença de improcedência, 

mantida Recurso improvido. (TJSP; APL 0013080-06.2010.8.26.0576; Ac. 

6600608; São José do Rio Preto; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Fábio Podestá; Julg. 20/03/2013; DJESP 05/04/2013) “CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE 

NULIDADE DE CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO 

CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, INFORMANDO SOBRE O 

CANCELAMENTO DO CONTRATO, REALIZADO A TEMPO E MODO. 

NEGÓCIO JURÍDICO RESCINDIDO EM HARMONIA COM AS DISPOSIÇÕES 

DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO APELO.” (TJRN – Ap. 138537 – 3ª Câm. Civ. – Des. 

Rel. Saraiva Sobrinho – 25/04/2011) Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais feitos pela RECLAMANTE em 

desfavor da RECLAMADA. 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: 8010092-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS VILACA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

 

3. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011408-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

ORION TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011408-50.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA 

CARLUCCI Parte Ré: REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION 

TURISMO LTDA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. É inegável a 

relação de consumo havida entre as partes, porquanto segundo 

informações do Reclamante, devido a má prestação de um serviço da 

Reclamada, lhe causou danos de ordem moral. Em que pese à 

argumentação do reclamante, o direito não protege o chamado dano moral 

hipotético, sendo que a alegação da Autora por si só não gera danos 

morais a serem reparados. A propósito, é evidente que se trata de mero 

aborrecimento e de forma alguma se pretende defender a conduta do 

reclamado, levando-se em consideração que o objetivo final da 

Reclamante fora atendido, pois a mesma não ficou sem embarcar naquela 

viagem. Contudo, dessa conduta “descuidada” do reclamado não decorreu 

para a reclamante lesão extrapatrimonial alguma, senão apenas chateação 

que, por si só, não configura dano moral indenizável. Na hipótese dos 

autos, inexiste gravidade no ocorrido ou ilicitude na conduta praticada pela 

empresa reclamada a configurar a pretendida indenização, ainda que sob 

a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Para a configuração do dano 

moral é necessário que o constrangimento sofrido mostre-se intenso a 

ponto de justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando à 

ocorrência de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento. Não se 

identifica, no presente caso, elementos que possam evidenciar o dano 

moral em relação à autora. Como destaca SILVIO DE SALVO VENOSA: 

"Não é também qualquer sabor comezinho da vida que pode acarretar 

indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem 

médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do 

homem excessivamente sensível, que se aborrece com os fatos diuturnos 

da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de 

resistir sempre às rudezas do destino". (Direito Civil: Responsabilidade 

Civil, 4º vol., 4ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2004, p.39). Não se constata 

por todo o exposto a necessária prova do sofrimento, da dor, em razão de 

eventual repercussão na honra e boa fama da reclamada. Como já dito, o 

mero contratempo ou aborrecimento não configuram agressão à 

personalidade ou ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral. Recurso especial conhecido e 

provido". (STJ - REsp 303396 / PB QUARTA TURMA - Ministro BARROS 

MONTEIRO - DJ 24.02.2003). Assim, a questão dos autos apenas 

configura mero desconforto, mágoa ou aborrecimento, sentimentos 

corriqueiros ocasionados pela vivência em sociedade. A rigor, para 

viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova 

da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial 

e indispensável, o que implica concluir que somente danos diretos e 

efetivos que encontram no ordenamento jurídico suporte de 

ressarcimento, não se indenizando, por conseguinte, dano hipotético. A 

deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao 

reclamante, por si só, não configura dano moral e material indenizável por 

inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade, bem 

como por ausência de prejuízo. A rigor, não existe responsabilidade civil 

sem que haja dano, ou seja, prejuízo a ser suportado pela autora, seja na 

esfera moral, como pretende, seja na esfera material como também 

pretende, pois, em nenhum momento, relata diminuição no seu patrimônio. 

Permitir o ressarcimento de dano moral e material hipotético, nesta 

situação, é admitir, por outro lado, o enriquecimento sem causa, razão pela 

qual não assiste à Reclamante a pretensão de direito material postulado. 

Nesse rumo segue firma a jurisprudência pátria: TJSP - Apelação APL 

3714920088260562 SP 0000371-49.2008.8.26.0562 - Data de Publicação: 

09/05/2011. Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (telefonia) AÇAO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Não disponibilização de bônus em linha 

telefônica móvel. Mero dissabor e dano hipotético Dano moral não 

configurado Recurso não provido. Processo: 7040877 PR 704087-7 

(Acórdão). Relator(a): Jorge de Oliveira Vargas. Julgamento: 26/01/2012 

Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível Ementa AGRAVO RETIDO. NÃO 

CONHECIMENTO. APRECIAÇÃO NÃO REQUERIDA NAS RAZÕES DE 

APELO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. 

PERÍCIA QUE COMPROVA A FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 

COMPROVADO. DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Por estas razões, não há como 

proceder ao dano moral hipotético. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC/15, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na pela 

parte reclamante com resolução do mérito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 407 de 476



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004923-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RAYLENE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso II do vigente Código de Processo Civil. I – Prescrição A 

Reclamada suscita prejudicial de mérito de prescrição fundado no art. 26 

do Código de Defesa do Consumidor ode estabelece que o prazo 

decadencial é de trinta ou noventa dias acerca de bens e produtos a 

depender da durabilidade do produto ou serviço. Não merece acolhimento 

a preliminar suscitada uma vez que o vício na prestação de serviço 

somente se evidenciou quando da verificação da inscrição do nome do 

reclamante no CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – 

logo o prazo prescricional não se conta da rescisão contratual, mas do 

momento que vício se evidencia. Nos autos só se tem certeza da data teria 

se evidenciado o vício quando da devolução dos cheques ao Reclamante 

no dia 21/02/2017 como se vislumbra nos documentos de ID. nº 8690925 à 

8690993 e a demanda fora proposta 13/04/2017, ou seja, a demanda fora 

distribuída pouco mais de quarenta e cinco dias depois da evidência da 

falha na prestação de serviços. No concernente à durabilidade do serviço, 

tem-se que o serviço prestado se trata de serviço de natureza durável, e, 

portanto, o prazo decadencial seria de noventa dias contados da 

constatação da falha na prestação de serviço. Ademais, o prazo previsto 

no art. 26 do CDC é para a exigência do cumprimento perfeito do contrato 

entabulado, não abarcando, por conseguinte, o direito de pleitear danos 

materiais e morais dela decorrentes. O prazo prescricional para pleitear 

indenização por danos morais e materiais está fixado no art. 27 é de cinco 

anos, estando o pleito do reclamante dentro do referido prazo. II - Mérito 

Afirma a Reclamante que contratou serviços de educação e para tanto 

teria acordado o valor de R$ 4.830,75 pela anuidade. Aduz ainda que o 

pagamento do referido valor seria parcelado em quinze parcelas mediante 

emissão de cheques. Segue na narrativa informando que foi obrigada a 

entregar mais doze cheques no valor de R$ 53,68 cada, logo teria sido 

obrigada a pagar R$ 644,12 além do valor do contrato. Alega ainda que 

por motivos de saúde requereu que os cheques referentes a abril e maio 

de 2013 fossem sustados. Já em maio de 2013 teria requerido o 

trancamento da matrícula do curso e que lhe teria sido cobrado uma multa 

no valor de R$ 1.288,20 pela rescisão contratual antecipada e que para 

tanto entregou mais quatro cheques no valor de R$ 322,05 cada. Por fim, 

aduz que, anos depois, ao tentar realizar compra do veículo financiado 

descobriu estar inscrita CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem 

Fundos – referente àqueles cheques que teriam sido emitidos. A 

Reclamada por sua vez contestou argumentando que a responsabilidade 

de sustar os cheques é da Reclamante, em razão de cláusula contratual 

expressa nesse sentido e aduz que teria devolvidos os cheques à 

Reclamante conforme relação de cheques assinados pela Reclamante. 

Esclarece ainda que os doze cheques no valor de R$ 53,68 são 

referentes à renegociação feita pela reclamante dos cheques com 

vencimento em abril e maio de 2013, quando a reclamante passou por 

problemas de saúde e não tinha condições financeiras para quitação do 

débito no referido período. Aduz ainda que não houve qualquer cobrança 

de multa por rescisão contratual, tanto que os cheques de numeração 28 

a 31 jamais foram apresentados. Em impugnação a Reclamante assevera 

que ainda faltam algumas folhas de cheques a serem devolvidas e reitera 

o pedido de danos morais. Pois bem. Da análise dos autos é possível 

afirmar que há vinte e três cheques devolvidos da Reclamante (ID. nº 

6084649) por insuficiência de fundos. Por outro lado há a devolução 

desses vinte e três cheques pela Reclamada (ID nº 8690916 / ID n° 

8690925). Há o trancamento da matrícula em 13/05/2013 e a 

apresentação/reapresentação dos cheques em data posterior ao 

trancamento da matrícula e a devida rescisão contratual. Por fim há ainda 

a previsão expressa, clara e inconteste no parágrafo quarto da cláusula 

3.1 que a responsabilidade de sustar os cheques é da Tomadora de 

Serviços. Deste modo, se de um lado a Reclamada falhou em apresentar o 

cheque mesmo com o negócio desfeito caracterizando a falha na 

prestação de serviço, de outro lado o Reclamante também não sustou os 

cheques conforme era sua incumbência por força de contrato, tano é 

verdade que os cheques de número 02 e 03 foram devolvidos pelo motivo 

21, à saber: sustado por desacordo comercial. É cediço que a culpa 

concorrente não pode ser invocada para elidir a responsabilidade civil do 

fornecedor ante a sua falha. Todavia, tal instituto pode ser levado em 

consideração quando estipulação do quantum, leia-se: “EMENTA: CIVIL E 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E 

MATERIAIS. LESÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DOS 

SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Constatando-se a falha 

na prestação do serviço, haja vista o excesso de força da equipe de 

segurança que ao conter consumidor lhe causa lesão, mostra-se patente 

o dever de indenizar, uma vez que a responsabilidade da requerida é 

objetiva (Art. 14 CDC). 2. Nos termos do artigo 14, §3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, apresenta-se como ônus do fornecedor provar a 

existência de excludente de ilicitude, a fim de eximi-lo da 

responsabilização e romper o nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano experimentado. No caso, embora tenha ocorrido a demonstração de 

ocorrência de culpa concorrente do consumidor/vítima da agressão, 

nota-se que somente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é 

admitida como causa exonerativa da responsabilidade, e não a culpa 

concorrente, podendo haver, em tal hipótese, a redução da indenização, 

proporcionalmente ao grau de culpa da vítima, nos termos do artigo 945 do 

Código Civil. Precedentes. 3. Partindo do pressuposto de que o art. 5.º, V 

e X, da CF/1988 e o art. 6.º, VI e VII, do CDC contemplaram expressamente 

o direito à indenização em questões que se verifique a violação de direitos 

da personalidade, o consumidor que teve violado seus direitos da 

personalidade deverá ser compensado, monetariamente, a fim de reparar 

o dano. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão n. 933568, Relator: 

FLÁVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2016, 

Publicado no DJe: 20/4/2016).” Desta feita é patente a falha na prestação 

de serviço com a consequente inscrição do nome da consumidora no rol 

dos maus pagadores por ato ilícito da Reclamada. Tal fato constitui dano 

moral in re ipsa. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada agiu 

com culpa. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, decorrente 

da negativação de seu nome. E como mencionado acima, a conduta da 

Reclamante também deve ser levado em consideração para a fixação do 

valor da indenização, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 1.500,00. Quanto ao pedido de devolução dos cheques 

de numeração de 28 a 31, não merecem prosperar uma vez que os vinte e 

três cheques devolvidos pela reclamada, são os que foram apresentados. 

Os números dos cheques apresentados são: nº 02/ nº 03 (ID. 8690916); 

n° 04/ nº05/ n° 06/ nº07/ n° 08/ nº09/ n° 10/ nº11/ n° 12/ nº13/ n° 14/ nº15/ 

n° 19/ nº20/ n° 21/ nº22/ n° 23/ nº24/ n° 25/ nº26/ nº27. Frise-se que o 

documento de id n° 6084665 é inservível para produção de prova uma vez 

que a relação de cheques apresentada ali é mera informação do 

reclamante, não se trata de documento do CCF/SPC/SERASA ou qualquer 

outro órgão. Ademais, como já afirmado pelo Reclamante, haveria ocorrido 

o extravio das mencionadas folhas de cheque sendo impossível assim a 

sua devolução. Logo qualquer provimento jurisdicional nesse sentido 

padeceria de procedibilidade e como o judiciário não se deve se prestar a 

decisões hipotéticas tal pleito improcede. De outra sorte, os mencionados 

cheques já perderam sua força executiva por força do disposto no art. 33 

da Lei 7.357/85, de modo que não poderá ser apresentado ao pagamento 

tampouco acarretar qualquer prejuízo ao reclamante. II - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido autoral 

formulado pela reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. SINOP, 11 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007383-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PINHEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 1001530-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001530-04.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIO ALVES PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que apresente 

contrarrazões aos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias. 

Processo: 1001530-04.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 13 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: 1001530-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001530-04.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIO ALVES PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que apresente 

contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de 05 (cinco) dias. 

Processo: 1001530-04.2017.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 13 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: 1001435-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GONCALVES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. 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: 8020088-70.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8020088-70.2015.8.11.0015 REQUERENTE: EUNICE SANTOS DE CAMPOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

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: 8020088-70.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SANTOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8020088-70.2015.8.11.0015 REQUERENTE: EUNICE SANTOS DE CAMPOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001857-80.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANALIA APARECIDA GOMES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Considerando o movimento de IDS 9028734 e 9028742; INTIME-SE a parte 

AUTORA para se manifestar sobre o cumprimento voluntário do decisum e 

requerer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpre-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000575-70.2017.8.11.0015. AUTOR: IVETE DE TOLEDO OLIVEIRA RÉU: 

BANCO BMG Vistos, etc. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO; II - 

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; III 

- 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; IV - 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; V - 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. SINOP, 13 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010076-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SOARES VOLKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 1011506-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011506-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCAS EVERTON DOS ANJOS 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Preliminares: DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse 

de agir formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em 

sua inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 11547467 11547471 e 11547487), mas também trouxe 

aos autos cópias de extratos da evolução da dívida (id nº 11547425, 

11547431, 11547437, 11547446 e 11547459) traduzindo-se pela 

impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Por todos 

as evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 
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0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011506-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCAS EVERTON DOS ANJOS 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Preliminares: DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse 

de agir formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em 

sua inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 11547467 11547471 e 11547487), mas também trouxe 

aos autos cópias de extratos da evolução da dívida (id nº 11547425, 

11547431, 11547437, 11547446 e 11547459) traduzindo-se pela 

impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Por todos 

as evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011506-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCAS EVERTON DOS ANJOS 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Preliminares: DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse 

de agir formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em 

sua inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 
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possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 11547467 11547471 e 11547487), mas também trouxe 

aos autos cópias de extratos da evolução da dívida (id nº 11547425, 

11547431, 11547437, 11547446 e 11547459) traduzindo-se pela 

impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Por todos 

as evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011506-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCAS EVERTON DOS ANJOS 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Preliminares: DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse 

de agir formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em 

sua inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 11547467 11547471 e 11547487), mas também trouxe 

aos autos cópias de extratos da evolução da dívida (id nº 11547425, 

11547431, 11547437, 11547446 e 11547459) traduzindo-se pela 

impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Por todos 

as evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 412 de 476



pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011506-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVERTON DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011506-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUCAS EVERTON DOS ANJOS 

SOUZA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Preliminares: DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITO, a preliminar de falta de interesse 

de agir formulado pela promovida, ao argumento de que a parte autora, em 

sua inicial, alegou que a promovida praticou ato que lhe causou danos, 

requerendo a condenação da promovida pelos danos morais e materiais, 

demonstrando, pois, seu interesse de agir. Sem mais preliminares, passo 

ao mérito A controvérsia da demanda cinge-se quanto à negativação 

indevida do nome da parte Requerente, em cadastro de inadimplentes, pela 

parte Requerida. Em sua exordial a autora afirma categoricamente que não 

possui vínculo jurídico com a parte Requerida, visto alegar que 

“DESCONHECE TODOS OS DÉBITOS COBRADO PELA EMPRESA RÉ”. Por 

seu turno a parte Requerida trouxe robusta prova documental em sua 

defesa demonstrando a existência de contratação. Ao contrário, 

verifica-se que em verdade a parte Requerente litiga de má-fé e utiliza-se 

da alegada perícia grafotécnica para evitar a respectiva sanção cabível. 

Destaca-se que a prova documental produzida pela parte Requerida não 

se limitou a cópia de um contrato com alegada assinatura da parte 

Requerente (id nº 11547467 11547471 e 11547487), mas também trouxe 

aos autos cópias de extratos da evolução da dívida (id nº 11547425, 

11547431, 11547437, 11547446 e 11547459) traduzindo-se pela 

impossibilidade de que terceiro tenha falsificado sua assinatura. Por todos 

as evidências contidas nos autos resta claro a este Juízo que a parte 

Requerente incorreu em litigância de má-fé, buscando o Poder Judiciário 

para obter fins ilícitos; porém, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. Como dito, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade 

dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal prática deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má-fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Com efeito, prescreve o art. 81, NCPC: 

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. Os pedidos contrapostos deverão ser 

acolhidos eis que evidenciada a origem e regularidade dos débitos no 

valor total de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro 

centavos). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte Requerente e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO a parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011700-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JACKSON LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 1011700-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JACKSON LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008507-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE SOUZA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TERESINHA ZUCK DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 13 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 413 de 476



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: 1010227-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alegando a parte Autora, 

em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que os valores são devidos e que não restam configurados 

danos morais. Por não haver argüição de outras preliminares, nem 

visualizar questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a 

análise do mérito da lide. No presente caso, era incumbência da requerida 

comprovar suas alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do 

Código de Processo Civil, no entanto, apenas aduz em sua defesa que os 

débitos são legítimos, deixando de apresentar contrato de prestação de 

serviço ou qualquer documento que comprove a utilização dos serviços 

pela parte Autora. Deste modo, encontra ressonância nos autos a tese da 

Autora de apenas informou-se sobre a existência de disponibilidade do 

serviço em sua localidade, não concretizando a contratação. Logo, tenho 

como imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão 

do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 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, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001802-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001802-61.2018.8.11.0015 Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA 

Parte Ré: REQUERIDO: LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - 

ME O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 13 de julho de 2018. 

Atenciosamente. SALANIR DA SILVA SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005011-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YURI HENRIQUE MISTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A (ADVOGADO)

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005011-72.2017.8.11.0015 REQUERENTE: YURI HENRIQUE MISTURINI 

REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA 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;? Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA 

DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS proposta por YURI HENRIQUE 

MISTURINI em face de UNIC EDUCACIONAL S/A. Em síntese, aduz o 

requerente que prestou o vestibular da requerida no ano de 2013, tendo 

sido aprovado para o curso de direito, entretanto, não tinha condições de 

custear o valor da mensalidade, razão pela qual obteve desconto de 30%, 

referente a convênio com o TJMT, por ser filho de Funcinária Pública e a 

diferença de 70%, obteve financiamento estudantil (FIES), tendo iniciado o 

curso em fevereiro de 2013. Narra o autor mesmo sendo beneficiário de 

financiamento simplificado, sempre procurou a comissão permanente de 

supervisão de aditamento da demandada, para que conferissem os 

aditamentos, entretanto, no oitavo semestre, período 01/2016, foi 

informado que houve erro no aditamento do FIES realizado pelos 
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prepostos da demandada, sendo repassado valor a menor à instituição, a 

qual passou a cobrar os valores do requerente. Verbera o autor que 

sofreu diversos constrangimentos em razão do referido débito, deixando 

de ter acesso regularmente aos serviços da demandada, razão pela qual 

realizou um empréstimo para quitação dos valores cobrados pela 

demandada Por seu turno a Requerida aduz que o valor é devido em razão 

de multas da biblioteca e que no semestre 2014/2 o Requerente efetuou o 

aditamento de forma erronea de seu FIES, financiando somente 25%. 

Aduz ainda pela inexistência de danos morais. Relata o autor que, ao 

realizar o aditamento do FIES referente ao período 01/2017 foi informado 

que houve novo erro por parte da instituição demandada e que o mesmo 

teria que arcar com a diferença dos valores das mensalidades, entretanto, 

não tem condições econômicas de arcar com os valores, os quais aduz 

indevidos, eis que o erro no aditamento se deu por culpa da demandada. 

Pugna pela concessão da tutela para que a requerida suspenda a 

cobrança realizada diretamente do Requerente, retirando seu nome e CPF 

dos cadastros de restrição de crédito ou abstendo-se de lança-lo, realize 

a matricula do requerente já no nono período de Direito, ainda para o 

semestre 01/2017, com a liberação do acesso ao portal do aluno, bem 

como, seja impedida de obstar o Requerente do comparecimento para 

assistir as aulas e realizar trabalhos e provas pelos fundamentos já 

apresentados, bem como para suspender o pagamento do Acerto nº 

9774634, ao argumento de que o débito é indevido. Não havendo 

preliminares arguidas nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Da análise dos aditamentos anexos à petição inicial 

observa-se que estes encontram-se preenchidos de maneira similar, de 

modo que não subsistem as alegações da Requerida no sentido de que 

somente no semestre 2014/2 e 2017/1 houve erro no preenchimento. 

Ademais, em referido termo de aditamento consta a chancela de servidor 

da Requerida, que poderia ter auxiliado o Requerente no preenchimento 

correto do aditamento. De igual forma não merece prosperar as alegações 

de inexistência de danos morais. A de inscrição no SPC/SERASA gerou 

abalo moral ao Requerente; denota-se ainda dos autos que este, por culpa 

da Requerida, viu-se privado de efetuar avaliações. É permitida à 

instituição de ensino não renovar a matrícula de alunos que encontrem-se 

inadimplentes o que não ensejaria o dano moral pela negativa de realizar a 

prova; contudo, o presente caso mostra-se diverso. O Requerente 

encontra-se perfeitamente matriculado na instituição de ensino requerida, 

e por suposto débito que não encontra razão de existir conforme exposto 

acima, foi impedido de realizar avalições o que configura-se como 

situação apta a gerar o dano moral pleiteado. Neste sentido: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO SUPERIOR. ALUNA INADIMPLENTE. 

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DURANTE O PERÍODO LETIVO E 

CONSTRANGIMENTOS. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

FIXAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS 

SUPERIOR AO ESTIMADO PELA PARTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. 

INOCORRÊNCIA. 1. É assegurado às instituições de ensino particulares o 

direito de não renovar a matrícula, ao fim do semestre ou do ano letivo, 

dos alunos que estejam inadimplentes (art. 5º da Lei n. 9.870/99); porém, 

são vedadas, na fluência do período letivo, medidas prejudiciais ao 

desempenho escolar do aluno, mediante a utilização de expedientes 

coercitivos unilaterais para receber o pagamento de mensalidades 

atrasadas. 2. Conforme ampla prova testemunhal, a aluna sofreu 

constrangimentos em sala de aula, perante seus colegas, em virtude da 

retirada de seu nome da pauta de frequência. Mostra-se, pois, devida a 

indenização compensatória pelos danos morais sofridos em decorrência 

da ofensa aos direitos de personalidade da ofendida. 3. O valor indicado 

pleiteado na petição inicial, a título de reparação por danos morais, é 

meramente estimativo, pois cabe ao Juiz sopesar os elementos do caso 

concreto para defini-lo, levando em conta, ainda, os princípios da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da equidade, o potencial econômico e 

social da parte obrigada, as circunstâncias e a extensão do evento 

danoso, além do escopo pedagógico da medida. Por isso, mesmo que 

fixado o quantum indenizatório em valor superior ao indicado na petição 

inicial, não haverá julgamento ultra petita. Tanto assim é que, caso a 

reparação seja arbitrada em montante inferior à requerida pela vítima, tal 

circunstância não implicará sucumbência recíproca (enunciado n. 326 da 

súmula do colendo STJ). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 

n.671398, 20111010087155APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES 

JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 127) É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para o Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. O pedido contraposto não deverá ser acolhido eis que não 

evidenciado a origem e regularidade do débito. Ex positis, RATIFICO A 

TUTELA ANTECIPADA concedida no id. 6739299, e JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a Requerida a 

restituir, na forma simples, o valor de R$ 2.097,61 (dois mil e noventa e 

sete reais e sessenta e um centavos) ao Requerente, devidamente 

atualizada a partir dos respectivos desembolsos e incidência de juros 

legais a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO formulado pela parte Requerida. E, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006149-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1006149-40.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: CHANTRELLE KIRYA 

DIDOMENICO DAGOSTINI Endereço: RUA DAS AMOREIRAS, 249, - DE 

206/207 A 628/629, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-676 

Promovido(s) Nome: LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR Endereço: RUA 

DAS PRIMAVERAS, n. 4.667, - DE 5154/5155 A 6152/6153, JARDIM 

PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 78550-412 Tipo de Ação [ESPÉCIES DE 

CONTRATOS, PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, LIMINAR] 

Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 18.006,11 Juízo Juizado 

Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação 19/07/2018 09:15 O 

presente mandado, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) 

promovente(s) para comparecer(em) à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, SER ACOMPANHADA POR ADVOGADO. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Sexta-feira, 13 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

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE LIMA (EXECUTADO)

RENEU JACOB LERNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 1000755-52.2018.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: ADENIS PASQUALETTO JUNIOR Endereço: RUA DAS 

CASTANHEIRAS, 1001, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-290 

Executado(s) Nome: SONIA MARIA DE LIMA Endereço: Jardim Alvorada, 

96, Rua das Videiras, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: RENEU 

JACOB LERNER Endereço: RUA DAS CAVIÚNAS, 670, SETOR 

RESIDENCIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78550-027 Tipo de ação EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Valor da causa R$ 11.352,66 Juízo 

Juizado Especial Cível de Sinop FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO 

do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,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 

acima descrito, com atualização monetária e juros. E ainda, constando 

caso não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora, 

proceder-se á ao arresto de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a 

executada possui com a exequente uma divida representada por títulos 

extrajudiciais, no valor de R$ 11.352,66 referente à cheque. DESPACHO: 

Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital para citação do 

executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. 

Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop-MT, Terça-feira, 10 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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO NUNES SATTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS Processo nº. 1000341-54.2018.8.11.0015 

Exequente(s) Nome: MADEIRANIT MADEIRAS LTDA Endereço: AC SINOP, 

567, CAIXA POSTAL 05, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-970 Executado(s) Nome: MARCOS ANTONIO NUNES SATTIN 

Endereço: RUA DAS HORTÊNCIAS, 101, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78550-100 Tipo de ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Valor da causa R$ 18.598,13 Juízo Juizado Especial Cível de Sinop 

FINALIDADE DESTE EDITAL: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,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 acima descrito, com 

atualização monetária e juros. E ainda, constando caso não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora, proceder-se á ao arresto 

de bens. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159), onde consta que a executada possui com a 

exequente uma divida representada por títulos extrajudiciais, no valor de 

R$ 18.598,13 referente à cheque. DESPACHO: Dessa forma, expeça-se 

edital para citação/intimação do executado para o pagamento do débito, 

nos termos do artigo 829 do CPC, devendo o mesmo ser afixado na sede 

do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste do edital, a determinação para que o executado, no 

prazo de 03 (dias) dias, pague voluntariamente o débito objeto da presente 

execução, sob pena de não fazer jus ao benefício disposto no art. 827, § 

1°, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 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. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.Intimem-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Sinop-MT, Terça-feira, 10 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013210-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 
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9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO 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: 1002466-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MIRANDA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004422-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANI APARECIDA CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006172-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

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: 1010690-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE FORTUNATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

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: 1006801-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004298-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (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: 1006944-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE LIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-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: 1002931-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE CASSIMIRO GOULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007973-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BRAZ DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008363-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON JHONATAN SUZARTE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (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: 1002461-41.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1006994-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008337-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO DA SILVA (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)

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: 1005969-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARLA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINA JAPENISKI BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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: 1010087-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004424-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELE MIRANDA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004430-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (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 
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a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012500-46.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TRINDADE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE ARAUJO DIAS (REQUERIDO)

CARNEIRO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (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: 1007638-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1008338-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE AGUIAR FERNANDES (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)

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: 1001178-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-21.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOAO AGENOR MARCOS TORRES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - MT0015578A 

(ADVOGADO)

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY - TV POR ASSINATURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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: 1001720-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAM FELICIO DE JESUS FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001350-85.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HIRAM FELICIO DE JESUS 

FURQUIM REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos (ID. 

11579897). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as 

partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 

da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 

55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das 

partes da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 

12 do FONAJE. Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE 

com as baixas necessárias. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 12 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013182-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013182-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSIAS LINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 12537772 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 12 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar 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. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que ao 

compulsar os autos verifico que há o comprovante de residência nos 

autos. Apesar de não estar em nome da parte Autora, verifico que se 

encontra em nome de sua genitora, motivo pelo qual, rejeito tal preliminar 

arguida pela Requerida. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora 

fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - 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. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 
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baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia 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, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013754-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO ZENIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 751,69 (setecentos 

e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 
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487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, 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 das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CIQUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação além de telas de seu 

sistema interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, 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 das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. 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 
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amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, 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. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004207-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JANIELTON GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros, além de extrato de faturas comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$112,90 (cento e 

doze reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, 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 das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 
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limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PINTO DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, 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. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004379-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRYSTHYNA JERONIMO DE SOUZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar 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. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 
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manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - 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. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 321944 Nr: 4298-80.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11754/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado 

JOSÉ DE CARVALHO LIMA, brasileiro, convivente, natural de Brasília/DF, 

nascido aos 31/10/1985, portador do CPF nº 004.378.041-51, filho de 

Bernardo de Paula Lima e Maria José de Carvalho Lima, residente na rua 

Sebastião dos Anjos, nº 262, bairro Alameda, cidade de Várzea 

Grande/MT, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas 

sanções previstas no artigo 155, §4°, incisos II e IV do Código Penal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327120 Nr: 7751-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DE SOUZA SILVA, Filiação: 

Rosimar de Sousa Silva e Seu Juza, data de nascimento: 11/08/1982, 

brasileiro(a), separado(a) judicialmente, Telefone 66-9.9637-1610. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADES: Proceder a INTIMAÇÃO do AGRESSOR do inteiro 

teor da decisão, abaixo transcrita, bem como das Medidas Protetivas 

deferidas em favor da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. 

INTIME-SE o requerido para cumprir as medidas protetivas acima 

deferidas, cientificando-o de que, em caso de descumprimento de 

quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a prisão preventiva.

Despacho/Decisão: 1.Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas, excetuado a filha menor que possuem em 

comum; e 2.Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu 

local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica.Registro, por oportuno, que o direito de convivência tem por 

objetivo evitar a ruptura dos laços de afetivida

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, ELISON LUIZ RIBEIRO 

DA SILVA, digitei.

Sinop, 12 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326460 Nr: 7360-31.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEVERSON DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UEVERSON DA SILVA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 05124612100, Rg: 21634360, Filiação: Maria Lucilene Gomes da Silva 

e Antonio Barroso de Oliveira, data de nascimento: 09/11/1990, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, posto de molas são 

cristovão, Telefone -. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: FINALIDADES: Proceder a INTIMAÇÃO do AGRESSOR do inteiro 

teor da decisão, abaixo transcrita, bem como das Medidas Protetivas 

deferidas em favor da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. 

INTIME-SE o requerido para cumprir as medidas protetivas acima 

deferidas, cientificando-o de que, em caso de descumprimento de 

quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a prisão preventiva.

Despacho/Decisão: 1.Que o requerido não se aproxime da requerente 

(distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados 

por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), bem como para 

familiares e/ou testemunhas; e2.Que o requerido não vá à residência da 

requerente e de seus familiares, bem como ao seu local de trabalho, a fim 

de preservar a sua integridade física e psicológica.Intime-se o requerido, 

sobre as medidas protetivas acima deferidas, bem como cientifique-o de 

que, em caso de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a 

PRISÃO PREVENTIVA.

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, ELISON LUIZ RIBEIRO 

DA SILVA, digitei.

Sinop, 12 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318066 Nr: 1696-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RENATO DE OLIVEIRA AGUIRRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON RENATO DE OLIVEIRA 

AGUIRRE, Cpf: 06162629147, Rg: 26673878, Filiação: Eurides Rodrigues 

de Oliveira e Ramão Rubens Aguirre, data de nascimento: 21/03/1995, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), serv. gerais, ajud. pedreiro, 

Telefone 9668-7206. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADES: Proceder a INTIMAÇÃO do AGRESSOR do inteiro 

teor da decisão, abaixo transcrita, bem como das Medidas Protetivas 

deferidas em favor da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR. 

INTIME-SE o requerido para cumprir as medidas protetivas acima 

deferidas, cientificando-o de que, em caso de descumprimento de 

quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a prisão preventiva.

Despacho/Decisão: Posto isso, com fundamento no artigo 12, III, c/c artigo 

22, inciso III, alínea “c”, da Lei 11.340/06, determino:Que o requerido não 

vá à residência da requerente e de seus familiares, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica.Indefiro o pedido de afastamento, pois 

as partes não residem no mesmo endereço, conforme declarações da 

requerente perante à autoridade policial.Com relação ao pedido de 

restituição do aparelho celular, indefiro-o, por ora, haja vista a ausência de 

elementos comprobatórios suficientes, aptos a deferir tal pedido 

cautelarmente.Intime-se o requerido sobre a medida protetiva acima 

deferida, bem como cientifique-o de que, em caso de descumprimento 

dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA.

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, ELISON LUIZ RIBEIRO 

DA SILVA, digitei.

Sinop, 12 de julho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 284639 Nr: 18728-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DA SILVA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Ação Penal - Código Apolo 284639.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 38/42, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 

2019, às 13h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e seu advogado.

Intimem-se a vítima, devendo constar no mandado que deverá trazer o seu 

documento de identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 09 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288281 Nr: 1268-71.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR DA SILVA PEREIRA, 

brasileiro(a), convivente, obs: sem dados, Telefone 99921-2910. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado acerca das medidas protetivas a favor da 

vitima

Resumo da Inicial: Em atendimento ao Art. 11, inciso I da Lei nº 11.340/06, 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima, encaminho o 

pedido de providencias protetivas das vitimas Ana Maria Alves Bonfim de 

Souza, ante o noticiado no BO nº , natureza, e de acordo com os termos 

do mesmo dispositivo legal, solicitamos que seja dada ciencia ao Ministerio 

Publico.

Despacho/Decisão: determino:Que o requerido não se aproxime da 

requerente (distância mínima 500 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc), 

bem como para familiares e/ou testemunhas.Indefiro o pedido de 

afastamento do requerido, pois as partes, pelo que se depreende dos 

autos, não residem amis sob o mesmo teto.Intime-se o requerido, sobre a 

medida protetiva acima deferida, bem como cientifique-o de que, em caso 

de descumprimento dela, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 26 de junho de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 324479 Nr: 5973-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Certifico e dou fé que o Advogado VALDEMIR JOSE DOS SANTOS fica 

devidamente INTIMADO da audiência que se realizará no dia 26 de julho de 

2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305957 Nr: 12209-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALDAN NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALESSANDRO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 210.243

 Intimação dos advogados sobre a audiiência desingada para o dia o dia 

23 de julho de 2018, às 14h30min, nesta Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 303515 Nr: 10503-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA CLARO ROSSAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MARTINS PEREIRA - 

OAB:17136

 Carta Precatória - Código Apolo 303515

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Lucas Trevizolli Barrachi.

Designo o dia 23 de julho de 2018, às 13h30min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 06 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305957 Nr: 12209-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BALDAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALESSANDRO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 210.243

 Carta Precatória - Código Apolo 305957

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Manoel Domingos da Silva.

Designo o dia 23 de julho de 2018, às 14h30min para cumprimento do ato 

deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 06 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 171227 Nr: 6319-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B

 Certifico e dou fé que, considerando a determinação retro, é a presente 

para intimar o causídico Edgar Biolche (OAB/MT 3.536-B)para que dentro 

do prazode 05 (cinco) dias apresente os memoriais, juntamente com os 

demais documentos necessários para integral cumprimento do item I de fl. 

247.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 329863 Nr: 9362-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY HENRIQUE DA SILVA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 – Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer exarado pelo 

Ministério Público em 28.6.2018 (fls. 76/77), indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo indiciado em 25.6.2018 

(fls. 45/51) e mantenho incólume a decisão proferida em 22.6.2018 (fls. 

25/36), por seus próprios termos e fundamentos jurídicos.13 – Por fim, 

aguarde-se a distribuição do respectivo inquérito policial e, após, não 

havendo providências complementares, arquivem-se.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 291546 Nr: 3258-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14.783/MT

 INTIMAR o advogado Marcos Wagner Santana Braz para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais por memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 130619 Nr: 9835-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO HENRIQUE ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Certifico nesta data, em atenção aos termos da decisão de f. 315, que, 

compulsando os autos, não constam os comprovantes de pagamento das 

parcelas mensais referentes à pena de multa a serem pagas ao longo do 

ano de 2017, bem como, referentes ao primeiro semestre de 2018.

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) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manfeste nos autos 

e requeira o que entender de direito, especialmente para que promova a 

juntada dos comprovantes mensais dos pagamentos das parcelas da 

multa efetuados pelo réu, referentes ao período acima consignado.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 158842 Nr: 6092-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PCDJC, SRDQ, ACPQ, VHPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFP, RQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBSLEY QUEIROZ NEVES, Cpf: 
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92620132134, Rg: 11341378, Filiação: Rubens Francisco das Neves e 

Amalia Rezende de Queiroz, data de nascimento: 26/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Colinas-TO, convivente, motorista, Telefone 66-9678-7717. 

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 10 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: CITAÇÃO DO REQUERIDO - R.Q.N - PARA QUERENDO 

OFERTAR RESPOSTA AO PROCESSO EM REFERENCIA - TENDO COMO 

MENORES A.C.P.Q e V.H.P.Q

Despacho/Decisão: PROCESSO N. 6092-83.2011.818.811.0015 (158842) - 

JVISTOS EM CORREIÇÃO.I – Em atenção ao postulado à fl. 133v, 

cumpra-se integralmente o item 7, da decisão aportada na fl. 95v. II – 

Tendo em vista o certificado na fl. 131, determino vistas à Defensoria 

Pública para atualização do endereço dos requerentes, nos termos do art. 

77, V, do CPC. III – Cite-se. Intimem-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 02 de julho de 2018.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YARA APARECIDA 

CORREA REALI, digitei.

Sinop, 13 de julho de 2018

Cleber Zuanazzi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003920-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA OAB - MT20581/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. M. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar; primando-se por evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal do menor 

(Doutrina da Proteção Integral) em mero juízo sumário de cognição e; 

analisando os argumentos despendidos pelo requerente a fim de justificar 

o pedido, verifico que não estão presentes os requisitos necessários e 

autorizadores a conceder a vindicada tutela, posto que não restou 

demonstrada a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo decorrente da demora da prestação jurisdicional, razão pela 

qual, postergo a análise do pedido de tutela para depois de produzida a 

perícia técnica. Ademais, leciona o artigo 1.634, inciso VII do Código Civil 

que ,"compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 

conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 

filhos: {...} representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 

(dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 

nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento ". Deste 

modo, a guarda de fato do menor não obsta a representação. III– Assim, 

dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a 

realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio do requerente e da 

requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas 

para criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo 15 

(quinze) dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 18/9/2018, às 14h30m(Horário Oficial de MT), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 274069 Nr: 16956-25.2011.811.0002

 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: VALDENICE RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, Luis Henrique Carli - OAB:8559

 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 reconheço.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.Várzea Grande, 10 de julho de 

2018.Dr. José Antonio bezerra filho Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 339519 Nr: 7557-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKCDS, DCQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMDS

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 235071 Nr: 15079-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSM, NSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de sentença

Código : 235071

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Indefiro o pedido de fls., 33/40, uma vez que deverá a parte 

peticionante, adotar o rito do cumprimento de sentença, já que a presente 

decisão de fls., 30 transitou em julgado conforme certidão de fls., 31.

 III – Intime-se

IV - Cumpra-se.
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Várzea Grande 12 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 298887 Nr: 19453-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDOB, ACADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:CURADORA ESP.DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, 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.: 298609 Nr: 19160-08.2012.811.0002

 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: NDFP, DRTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRTDSA, NDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:17663, SERGIO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:35.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 Reconhecimento e dissolução de união estável

PROCESSO Nº 19160.08.2012.811.0002

Código nº - 298609

Vistos.

Trata-se de Ação de reconhecimento e dissolução de união estável na 

qual natália de Freitas peres promove em desfavor de Dalton rodrigo 

taborlli da silva araújo.

 O feito teve normal prosseguimento até a (o) requerente abandonar a 

presente ação, cujos motivos são ignorados.

Às fls. 166/167, constata-se certidão de intimação por edital e abandono 

do presente feito.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Destarte, a (o) requerente foi intimada (o) por edital para dar 

prosseguimento no feito, não o fez no prazo legal, sendo, pois, factível o 

não conhecimento do mérito com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento a (o) requerente de custas e emolumentos processuais, por ser 

beneficiária (a) de assistência judiciária gratuita.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 09 de julho de 2018.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 314720 Nr: 11003-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDF, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE MORAES - 

OAB:14.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE Guarda movida por LIDIANE MARINHO DE FREITAS 

E JOSÉ LOPES DE SIQUEIRA em face de AILTON RAMOS DA PAIXÃO, 

todos qualificados.

O feito seguiu seu trâmite contencioso até que as partes compuseram 

fixando-se o exercício da guarda e visitas (fls. 81/81-verso).

Realizado estudo psicossocial às fls. 88/93.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo (fls. 94/95).

É o relatório.

Decido.

Como se sabe, nas questões que envolvem a guarda de menores, 

deve-se considerar a prevalência de seu bem-estar, que é prioridade em 

ações dessa natureza, devendo ser deferida a custódia ao genitor ou 

interessado que ofereça as melhores condições de os educarem.

 A razão primordial que deve presidir a atribuição da guarda em tais casos 

é o interesse do(a) menor, que constitui o grande bem a conduzir o juiz, no 

sentido de verificar a melhor vantagem para o(a) menor, quanto ao seu 

modo de vida, seu desenvolvimento, seu futuro, sua felicidade e seu 

equilíbrio.

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

O objetivo da lei é proteger interesses de uma forma geral e abstrata, 

convindo a um sem número de casos que cabem na hipótese legal. De 

outra parte, existem interesses individuais e concretos sobre os quais se 

procede a uma avaliação individualizada. É desses interesses concretos 

que se cuida na determinação da guarda dos filhos, sendo o juiz o 

intérprete dos particulares interesses materiais, morais, emocionais, 

mentais e espirituais de filho menor, intervindo segundo o princípio de que 

cada caso é um caso, o da máxima singularidade. O interesse concreto do 

menor, buscando em seu futuro, com o fim de protegê-lo e lograr seu 

desenvolvimento e sua estabilidade, apto à formação equilibrada de sua 

personalidade, é critério da decisão do juiz (Waldyr Filho Grisard, Guarda 

compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental, RT, 2002, p. 

63 e 64).

No caso em tela, é de bom alvitre salientar que o acordo entabulado 

atende de forma satisfatória aos interesses da criança, razão pela qual, 

impõe-se seja homologado. Desta feita, HOMOLOGO nos termos do artigo 

487 inciso III, alínea “b” do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 81/81-verso), nos termos 

do artigo 200 do CPC.

 Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Preclusa a via recursal, lavre-se o competente Termo de guarda e 

compromisso.

Isento as partes de custas e emolumentos judiciais, bem como honorários 
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advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se, adotando as cautelas legais.

PUBLIQUE-SE.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281002 Nr: 24935-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNP, FAL, MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDA, F-FIDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT, Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 83, cumpra-se a decisão de fl. 80 com relação ao 

requerente Valdevino Nantes Pereira.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333553 Nr: 2156-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLRMDR, DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 Vistos.

I- Acolho o parecer ministerial de fl. 125.

II- Defiro a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da 

requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 

do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, 

sociais e psicológicas para criação e educação da criança. Em laudo 

circunstanciado. Prazo vinte (20) dias.

III- Para tanto, deverá a parte autora informar o autal paradeiro do 

requerido, no prazo de 05 dias. No mesmo prazo, manifeste-se sobre os 

documentos juntados às fls. 127/130.

IV- Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 439597 Nr: 6581-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSRD, PDRD, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro o pedido de fl. 23/verso. Oficie-se ao órgão empregador do 

requerido para que promova o desconto das parcelas vincendas na folha 

de pagamento do funcionário Paulo Emerson Delavi, por ocasião do 

pagamento de seu salário, depositando-se o valor na conta da autora, em 

benefício dos filhos menores Kalyane Simone Ramos Delavi e Paulo Dean 

Ramos Delavi.

 II – Após, nada sendo requerido em 30 dias, rearquivem-se os autos.

III- Expeça-se o necessário.

 IV- Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 235413 Nr: 15379-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRM, GRVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVM, CJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO(DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439-A, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 VISTOS.

I- Defiro a penhora on-line via BACEN JUD, conforme espelho em anexo.

II- Defiro o segundo pedido, portanto, a pesquisa será efetuada via 

RENAJUD, conforme tela em anexo.

III- Com relação ao pedido ao pedido de prisão do executado, conceda-se 

vistas ao MP.

 IV- Intime-se.

 V- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 348350 Nr: 14530-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDSRS, ÉDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do Novo código de 

processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 

13:30 horas.

II- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 III- Notifique-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 393442 Nr: 7464-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRN, SRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 46, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 50/53), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl.54).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 336471 Nr: 4903-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DPPDSA, GMPDA, MFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12818/MT

 Vistos.

I- Renove-se a diligência, conforme requerido às fl78/83. Atente-se para a 

confirmação do endereço à fl. 78-verso.

 II- Sem prejuízo, expeça-se cópia do mandado de prisão anteriormente 

expedido em face do executado às Policias Civil e Militar desta cidade e 

Cuiabá-MT, a fim de que efetuem o cadastro do nome do devedor no 

sistema INFOSEG, no intuito de possibilitar sua prisão em qualquer lugar 

que seja encontrado. Encaminhe-se à POLINTER para o mesmo fim.

III- Determino o protest bem assim, a inserção do nome do executado nos 

órgãos de proteção ao crédito.

IV- Cumpra-se, com as prerrogativas previstas no art. 212, § 2º do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 432318 Nr: 2350-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDDS, DKDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor conforme requerido no item ‘a’ de fl. 23/verso.

Após, sobre o pedido de fls. 23/24, conceda-se vistas ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 208003 Nr: 3789-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPrPsmAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyson Keneip Duque - 

OAB:6566, Bruno Ferreira Alegria UNIVAG - OAB:9996/OAB/MT, 

ENEAS CORREA FIGUEIREDO JUNIOR- UNIVAG. - OAB:, JOAO 

EMANUEL MOREIRA LIMA - UNIVAG - OAB:9983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 dias, apresente o número 

do CPF do executado, pois sem ele não é possível a realização das 

pesquisas requeridas em fl. 124.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294276 Nr: 14373-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDS, THDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

É sabido que a execução serve ao credor para a satisfação do seu 

crédito, podendo a parte exequente dispor livremente da execução, 

podendo dela desistir a qualquer momento, na sua totalidade ou de apenas 

alguma medida executiva - art. 775 do Código de Processo Civil/15.

Em consequência, julgo extinto o processo com fundamento no art. 775 

do, do CPC/15.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Sem custas e sem honorários.

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.: 494803 Nr: 1706-61.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KYRDS, VANIA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

É sabido que a execução serve ao credor para a satisfação do seu 

crédito, podendo a parte exequente dispor livremente da execução, 

podendo dela desistir a qualquer momento, na sua totalidade ou de apenas 

alguma medida executiva - art. 775 do Código de Processo Civil/15.

Em consequência, julgo extinto o processo com fundamento no art. 775 

do, do CPC/15.

 Havendo penhoras, restrições e/ou mandado de prisão, procedam-se as 

respectivas baixas.

Cientifique-se o Ministério Público.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 347071 Nr: 13490-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATSD, HTSD, JMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 VISTOS.

I- Com relação às prestações pretéritas, determino, na forma do artigo 513 

§2º do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (R$ 8.181,73), acrescido de custas, se houver.

II- Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

III- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorá-rios de advogado de dez por cento.

IV- Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 

proceda-se de imediato à penhora de bens (art. 831 do CPC) e a sua 

avaliação com obediência à ordem preferencial do art. 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 841, CPC).

V- Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcor-rido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exe-quente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 VI- Com relação às 03 (três) últimas prestações não adimplidas pelo 

executado, Intime-se o mesmo, para pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibili-dade de fazê-lo, no prazo de três dias.

VII- Advirto ao executado que caso não efetue o pagamento, não prove 

que o efetuou ou não apre¬sente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do 

CPC), aplicando-se, no que couber, o disposto no art.517.

VIII- Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade ab-soluta 

de pagar justificará o inadimplemento.
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 IX- Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, além da 

determinação de protesto (item II acima), ser-lhe-á decertada a prisão civil 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o cumprimento 

da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas.

X- Conste no mandado que o valor do débito refere-se às prestações 

alimentícias indicadas no valor de R$ 1.071,17, mais as devidas durante o 

curso do pro-cesso até o efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ).

XI- Cientifique-se o Ministério Público.

XII- Intime-se.

XIII- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 289518 Nr: 9068-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDRR, MGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA DE FÁTIMA DOS 

SANTOS/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12713

 Vistos.

I- Renove-se a diligência nos termos postulados às fls. 112/113. 

Expeça-se o necessário.

II- Cumpra-se o mandado com as prerrogativas previstas no art. 212, § 2º 

do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 422013 Nr: 23049-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657

 Certifico que, em razão do trânsito em julgado da r. sentença proferida 

nos Embargos nº 439588, transitada em julgado, procedi o seu 

desapensamento desta Execução a fim de ultimar os atos ao seu 

arquivamento.

Conforme r. sentença proferida nos Embargos, cuja cópia foi transladada 

para este processo às fls. 52/55, que o julgou procedente parcialmente, a 

presente Execução seguirá pelo débito remanescente, cujo total deverá 

ser deduzido dos valores pagos comprovados nos Embargos, cujos 

comprovantes acostei por cópias às fls. 57/61.

Por todo o exposto, em conformidade com o Prov. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono esta Execução para INTIMAR A EXEQUENTE A APRESENTAR O 

CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA, deduzido dos valores pagos e 

reconhecidos nos embargos, juntados às fls. 57/61 desta Execução, bem 

como para INTIMAR O EXECUTADO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO 

LEGALMENTE CONSTITUIDO (fls. 34), da penhora levada a efeito sobre o 

veículo de propriedade do executado que recaiu sobre o veículo HONDA 

CBR 600RR, Placa KGU4775 - MT e 01 CORSA ST GM, Placa KAL5667-MT, 

em nome do proprietário BRUNO MAGALHÃES PLEFFKEN, conforme 

extrato de restrição no Renajud às fls. 51, podendo requerer a sua 

substituição por dinheiro.

Por fim, decorrido o prazo para eventuais impugnações, DEVERÁ SER 

EXPEDIDO MANDADO DE AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS, tudo em 

conformidade com a r. decisão de fls. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 269744 Nr: 10186-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGSD, SAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JUCELINA FREITAS 

RIBEIRO - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 110875 Nr: 6532-60.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733

 Vistos.

 I- Intime-se a parte autora, por edital, a pedido da Defensoria Pública que 

lhe assiste, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob 

pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 388529 Nr: 4439-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THPDAL, IGPDAL, JPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAL

 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 autora, 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.: 234613 Nr: 14668-75.2009.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAG, ACGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARTINS MOREIRA 

DOS SANTOS - OAB:10127-E/MT, Paulo Fernando Schineider - 

OAB:8117, RONAN JACKSON COSTA - UNIVAG/CURADOR - OAB:4781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT, PABLO RAMIREZ FONSECA - OAB:18969

 Vistos.

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29/8/2018, às 16h00m (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, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 280001 Nr: 23827-71.2011.811.0002

 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: BRAULINA DE SÁ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:12352

 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 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.: 294983 Nr: 15172-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDDP, REGIANE DIAS PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DE PORTUGAL

 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 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.: 322877 Nr: 19288-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDA, EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 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 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.: 329196 Nr: 25511-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDDSS, PHSDS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 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 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.: 348345 Nr: 14525-13.2014.811.0002

 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: HLAT, GGAT, MARINETH NOBRE DE AMORIM TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VILSON VASCONCELOS 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 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 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.: 387307 Nr: 3662-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCPDSS, LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 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 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.: 419763 Nr: 21875-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCL, PSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645

 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 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.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 437039 Nr: 5155-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS, JSDA, BPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 228313 Nr: 8498-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDDS, EDEDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 arrolamento

Processo nº 370/2009

cód. 228313

Inventariante : cesarina dias da silva

Espolio de josé deonisío da silva e Ernestina dias da silva

Vistos.

Cesarina dias da silva, qualificada nos autos, ingressou perante este juízo, 

com pedido de inventário dos bens deixados pelo falecimento de seus pais 

– josé deonisio da silva, ocorrido em 03/11/1993 e Ernestina dias da silva, 

ocorrido em 28 /11/1980, sem deixar testamento ou declarações de última 

vontade.

Com a inicial, vieram os documentos – procuração fls., 17; certidão de 

óbitos dos falecidos (fl. 21/23); certidão de casamento fls., 24; 

documentos dos bens fl., 26/47 e documentos pessoais 49/69.

Despacho inicial à fls. 70, oportunidade em que fora nomeada 

inventariante a requerente – cesarina dias da silva.

Termo de compromisso. (Fls., 71)

Instrumento particular de partilha amigável (fls., 79/81) documentações 

fiscais (fls., 89/92 ; 96/105; 130/131 e 139/147) manifestação ministerial 

fls., 151

 Pedido de homologação de acordo e partilha. (fls., 148/149).

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Da análise do autos, verifica-se que a inventariante era filha dos de cujus 

e que estes (pais), deixaram bens a serem inventariados, sendo, pois, a 

mesma e seus irmãos, legitimados para sucederem os bens do espólio.

 Extrai-se ainda, que os herdeiros são maiores e capazes e, pelas razões 

apresentadas no petitório de fls. 79/84, presumem-se, estarem todos de 

acordo, com o instrumento particular de partilha amigável..

Tecidas essas ponderações passo ao exame do mérito. Pelo que se 

observa da documentação acostada foram preenchidos todos os 

requisitos processuais atestados pelos artigos 659 e seguintes do NCPC.

 As provas documentais acostadas comprovam o título dos herdeiros e os 

bens do espólio, conforme exigência do art. 660 do NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL.

 Ad argumentandum, o inventário é um procedimento especial, que tem por 

natureza relacionar, avaliar e partilhar os bens de pessoas falecidas entre 

seus herdeiros e legatários. Não tendo caráter contencioso, manda a lei 

que o juiz decida todas as questões de direito e também as de fato, 

quando este se achar provado por documento, devendo as questões que 

demandarem alta indagação ou que dependerem de outras provas, ser 

discutidas, provadas e decididas pelas vias ordinárias, o que vale dizer, 

mediante ações próprias.

 Assim, em conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos 

básicos para o procedimento de arrolamento.

Vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.”

Ainda no mesmo sentido.

“Partilha amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo 

acordo unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita 

mediante escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT, 622:715).

Nesse cenário, atendidos os requisitos necessários, homologo o pedido 

de fl. 79/84, julgando por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o presente inventário dos bens deixados por – josé deonisio 

da silva, ocorrido em 03/11/1993 e Ernestina dias da silva, ocorrido em 28 

/11/1980, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. Em 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro 

assente no artigo 487, inciso i c/c 659 ambos do novo código de processo 

civil.

Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com o trânsito em julgado, e 

pagos os respectivos impostos e custas processuais, expeça-se o 

competente formal de partilha.

Cumpridas as diligências e procedidas as anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de julho de 2018.

 Dr. José Antônio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 223593 Nr: 3774-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CUSTÓDIO 

ARRUDA - OAB:11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inventário

Código : 223593

Vistos.

I- defiro o pedido de fls.,110/112.

II – Adote Sr. Gestor as providencias pertinentes.

III- Intime-se.

III- Cumpra-se.

Várzea Grande 13 de julho de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006371-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RAMOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATA DIVINA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1006371-81.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: IRENE RAMOS DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: DONATA DIVINA DE CAMPOS Pesoa(s) a ser(em) intimada(s) 

A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: : (....)DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado para o fim 

de decretar a INTERDIÇÃO de DONATA DAVINA DE CAMPOS, qualificada 

nos autos, por incapacidade civil para exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782[1] do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como sua curadora sua filha, a requerente, IRENE RAMOS DE CAMPOS, 

também qualificada nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de 

promover tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o 

disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). 

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo 

de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada 

em audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se” Várzea Grande-MT, 29 de Novembro de 2017. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito, , E para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. 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, Nercy Anchieta, Gestora Judiciaria digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 12 de julho de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002085-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ODENIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATANN KENNEDY LEAL DE OLIVEIRA (RÉU)

HENDY LEAL DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002085-26.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste ID 13548112 14160801 

Várzea Grande/MT, 13 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002085-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ODENIR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATANN KENNEDY LEAL DE OLIVEIRA (RÉU)

HENDY LEAL DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1002085-26.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste ID 13548112 14160801 

Várzea Grande/MT, 13 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004615-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. M. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004615-37.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, tendo em vista a Portaria nº 

841/2018- Pres, a audiência não realizou bem como intimo a manifestar do 

ID 13802130 13895331, no prazo de 10 (dez) dias - Várzea Grande/MT, 

13 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004560-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT0015080S (ADVOGADO)

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004560-23.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Aos Advogados da Autora para informar no prazo de 10 (dez) 

dias o endereço do empregador do Requerido para a expedição de Ofício 

para desconto em folha. Várzea Grande/MT, 13 de julho de 2018. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008499-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. A. D. S. (AUTOR)

K. S. M. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. J. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008499-74.2017.8.11.0002 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 decisão de ID 

13674956 e da certidão que designou audiência de ID 14147283. Várzea 

Grande/MT, 13 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004032-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DIONEIDE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

A. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Elerma Maldonado Martines (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1004032-18.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Representante do Ministério Público 

e a Advogada da parte autora, para ciência do despacho de ID 14078236 

e da certidão que redesignou audiência de ID 14147857. Várzea 

Grande/MT, 13 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008972-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOELIR ROSA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

LENIR IZABEL DE FIGUEIREDO E SILVA (REQUERENTE)

JOADIR JOSE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1008972-60.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DOELIR ROSA DE FIGUEIREDO, LENIR IZABEL DE 

FIGUEIREDO E SILVA, JOADIR JOSE DE FIGUEIREDO Parte Ré: 

REQUERIDO: ERCILIA MARIA DE FIGUEIREDO Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) a quem possa interessar FINALIDADE: (...) DISPOSITIVO. Ante 

o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de ERCILIA MARIA DE FIGUEIREDO, qualificada 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como seu curador seu filho, o requerente, Sr. DOELIR ROSA DE 

FIGUEIREDO, também qualificado nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. 

Sentença publicada em audiência. As partes saem devidamente intimadas. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. 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. 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, Nercy Anchieta, Gestora Judiciaria digitei. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA , digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de julho de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001503-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTEÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DAIS Dados do processo: Processo: 

1001503-26.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA BENTA DE OLIVEIRA PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: LEOBINA CARDOSO DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: (...)DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO de LEOBINA CARDOSO DE OLIVEIRA, qualificada 

nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis, nomeando 

como seu curador sua filha, a requerente, Sra. MARIA BENTA DE 

OLIVEIRA PEREIRA, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado a interditanda. Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. 

Sentença publicada em audiência. As partes saem devidamente intimadas. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se”. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Maria Alice Pinto de Arruda Zampieri, assessora de 

gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. . 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. 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, Nercy Anchieta, Gestora 

Judiciaria digitei. VÁRZEA GRANDE, 13 de julho de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452143 Nr: 12846-07.2016.811.0002

 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: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS, JÚLIO JOSÉ DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS, SILVIA 

RENATA PINTO DE CAMPOS, ESÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE 
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CAMPOS, JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.173, EDUARDO MAHON - 

OAB:6363, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-1A, RONALDO GOMES DE 

CASTRO - OAB:22789/O, SELMA GESTAL PAES - 

OAB:OAB/MT16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte inventariante para que no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o pagmnto da diligências do oficial de Justiça para 

citar os requeridos,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 403583 Nr: 13212-80.2015.811.0002

 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: CLAUDIA LOPES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL FRANCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araujo - 

OAB:2644

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas: intimar as partes que foi designado o dia 

03/setembro/2018 às 14horas , para realização da Coleta do Material para 

o exame de Dna na Comarca de Alto Araguaia/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 393511 Nr: 7507-04.2015.811.0002

 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: KESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDRA RENATA SOUZA LIMA - 

OAB:23.200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica de Paula Moterani 

Hintze - OAB:16236

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 3º, da CRFB/1988 e art. 1.723 do CC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer a 

união estável entre KEILA ELISANA DA SILVA e GERALDO PEREIRA DA 

SILVA, no período de 20/06/2013 até a data de 31/07/2014, quando do 

falecimento deste último. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.P. 

R. I.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG constante às fls. 

96, item “b”.Transitada esta em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Junho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380262 Nr: 26898-76.2014.811.0002

 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: WMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:OABMT13949

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente alegações finais;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380967 Nr: 27468-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 

15 (quinze) dias apresente alegações finais;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 438963 Nr: 6261-36.2016.811.0002

 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: JSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILCDRSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO 

PINHEIRO - OAB:3705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 67828 Nr: 3609-66.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDJT, MDJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO BANZI 

TONUZZI - OAB:19.000/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre o teor do oficio juntado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 266737 Nr: 5924-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:15435-OAB/MT, 

RANIELLY G. LEITE - OAB:14433, RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre o teor do oficio juntado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427301 Nr: 25828-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 
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- OAB:N° 10.339, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - 

OAB:16.368/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, MONNY VENICIA VICTOR 

COELHO AGUIAR SILVA - OAB:6976, SILVIA CRISTINA WANDERLINDE 

BENVENUTTI - OAB:11.622-A, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:OAB/MT 7196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 VISTOS etc.

A requerida apresentou Recurso de Apelação (fls. 314/318).

Assim sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões 

de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Em seguida, ao Ministério Público (art. 179, inciso I, CPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 269414 Nr: 10202-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:MT/15.464, ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:9869/MT

 VISTOS etc.

O requerido apresentou Recurso de Apelação (fls. 157/160).

Assim sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões 

de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 217952 Nr: 13324-93.2008.811.0002

 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: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMS, GEDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 VISTOS etc.

A autora apresentou Recurso de Apelação (fls. 145/148).

Assim sendo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões 

de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Após, elabore-se a certidão necessária, conforme provimento da e. 

CGJ/MT e remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto (art. 1.010, § 3º, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 228667 Nr: 8825-32.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAF, APAF, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS, KADS, SAF, MGDC, MCDS, MCDS, 

EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 162.

Encaminhe-se a Campanha Pai Presente que realizará neste Foro.

Oficie-se ao Laboratório Biogenetics para que proceda-se a devolução do 

valor referente ao exame de DNA (fls. 164).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Julho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452142 Nr: 12845-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, EMPREENDIMENTOS 

SANTA LAURA, RÁDIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

MÁRCIO F.ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, SELMA PAES - 

OAB:16-347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.173, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-1A

 VISTOS etc.

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra a r. sentença 

de fls. 949 que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

virtude da perda do interesse processual, contudo, não fixou honorários 

advocatícios a ser pago ao patrono da parte ré (fls. 953/954).

Sustenta a existência de omissão no tocante a fixação dos honorários 

sucumbenciais.

 É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conheço dos embargos, por tempestivos, e os acolho por verificar a 

alegada omissão na sentença proferida às fls. 949.

A sentença proferida não houve menção acerca da condenação ao 

pagamento de honorários.

Assim, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 535, inciso II, do CPC, conheço dos embargos de declaração 

opostos à sentença e JULGO-OS PROCEDENTES para completar a 

sentença proferida nos autos, condenando a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do 

mesmo artigo.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações constantes da 

sentença, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001752-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1001752-74.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 12/06/2018 (Id.13165453), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de agosto de 2018 às 15h30. Várzea Grande/MT, 10 de julho 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008083-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NOGUEIRA DE MORAES DIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ALVES ANDRADE FILHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ADEMAR ALVES DE ANDRADE (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008083-09.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que a parte autora, intimada 

em outubro de 2017 para emendar petição inicial, apenas manifestou por 

dilação do prazo em 6/12/2017 sem nada mais promover para dar 

andamento ao feito. Pelo exposto, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono novamente estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15(quinze) dias, atender a ordem judicial. VÁRZEA 

GRANDE, 13 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 430024 Nr: 825-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO 

PINHEIRO - OAB:3705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 Vistos etc.

 Os autos vieram-me conclusos face ao pedido de fl. 100, qual seja a 

intimação da requerida para o cumprimento de decisão de fls. 96 e 99.

É o necessário.

Inicialmente, salienta-se que a requerida já foi intimada da decisão de fl. 96 

via DJE, através de seu advogado, conforme certidão de publicação de 

expediente acostada à fl. 97.

Posto isso, DEFIRO o pedido de fl. 100 e DETERMINO que a requerida seja 

intimada agora PESSOALMENTE, para no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas a cumprir integralmente decisório de fl. 96, referente ao direito de 

visitas do genitor para com a criança.

 Desde já, defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015.

 Se necessário, cumpra-se pelo plantonista.

 Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE SURUBI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

manifestar sobre o deposito efetuado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEREZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005659-57.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MANOEL TEREZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL 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. vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

22/08/2016, às 15:30horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 334 do CPC. 

Citem-se os réus, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005723-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT0010393A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

M. NASCIMENTO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005723-67.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: EXTRA CAMINHOES LTDA EXECUTADO: M. NASCIMENTO - 

EPP, MARCIO NASCIMENTO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005739-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005739-21.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ALIESTT RODRIGUES DE SOUZA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 

17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005611-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE RODRIGUES LOPES SECOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005611-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JANETE RODRIGUES LOPES SECOLO RÉU: IMOBILIARIA 

PETROPOLIS LIMITADA - ME 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.À vista 

da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 22/08/2016, às 16:30horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Citem-se os réus, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005599-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA SUELY MATEUS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005599-84.2018.8.11.0002. 

AUTOR: KARLA SUELY MATEUS LEITE RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede 

de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em 

órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória 

dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da 

parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. 

nº14018818), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em 
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R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 22/08/2018, às 16:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que não for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005701-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO OAB - MT1276/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEOLINO DOS SANTOS (RÉU)

EZIO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

JOSE LAERCIO GALLO (RÉU)

ANTONIO APARECIDO GALO (RÉU)

REDUGELO FRANCISCO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo n° 1005701-09.2018.8.11.0002. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Entendo necessária a justificação 

prévia do alegado e para tanto, designo audiência para o dia 04/09/2018, 

às 17h00min. Nos termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que por intermédio 

de advogado. O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar 

(CPC, art. 564, parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, 

determino que seja cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005592-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LIMA MACEDO (AUTOR)

N. J. L. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005592-92.2018.8.11.0002. 

AUTOR: NILTON JOAQUIM LIMA DE AMORIM, ERICA LIMA MACEDO RÉU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por 

verificar que a petição inicial deve ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação nos termos do art. 320 do NCPC, 

faculto ao autor a emenda da inicial com a juntada da cópia do contrato do 

plano de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento 

da petição inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Feito isso, conclusos 

para análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003092-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA ANTUNES 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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos 

tempestivamente, impulsiono para intimar a parte autora para 

manifestação. VÁRZEA GRANDE, 13 de julho de 2018 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005969-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA APARECIDA DO BONFIM SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005969-63.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANA LUCIA APARECIDA DO BONFIM SILVA RÉU: BANCO PAN 

S.A. Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 05 dias, promover a exibição dos documentos pleiteados pelo 

requerente (CPC, art. 398). No mesmo prazo, poderá, caso queira, 

apresentar resposta, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos 

(CPC, art. 400, I). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005962-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRACI DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005962-71.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: UBIRACI DA SILVA MACHADO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Por tratar-se de Liquidação de Sentença pelo 

Procedimento Comum (CPC, art. 509, II), determino que venha a autora, no 

prazo de 15 dias, a luz do art. 511 do CPC, indicar a pessoa do advogado 

ou na sociedade de advogados a que estiver vinculado o requerido, para 

que possa receber as respectivas intimações, sob pena de indeferimento 

(CPC, art. 321, parágrafo único). Feito isso, conclusos para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 
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Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 317937 Nr: 14303-79.2013.811.0002

 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: PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RUFINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490

 Processo nº 14303-79/2013. (Cód. 317937)

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, 09 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 319393 Nr: 15773-48.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE SOUZA PROCOPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407

 Processo n° 15773-48/2013 - Cód. 319393.

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar nos autos sob fls.112/114.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437154 Nr: 5230-78.2016.811.0002

 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: FRANK PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 5230-78/2016. (Cód. 437154)

 Vistos...

Intime-se a parte requerida para dizer se concorda com o pedido de 

desistência de fls. 138.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande–MT, 09 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307349 Nr: 3237-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZEIRO PAPAEIS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Aparecida Nogueira 

Perroni - OAB:226.888 OAB/SP, ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, Zilda de Oliveira Azevedo Pinto - OAB:360.507 OAB SP/

 Assim, nos termos do art. 525, § 1º, I, do NCPC, ACOLHO a tese posta via 

de Impugnação para RECONHECER A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E, por 

consequência, ANULAR O PROCESSO DESDE A CITAÇÃO, TORNANDO 

SEM EFEITO TODOS OS ATOS POSTERIORES.Alterem-se os dados do 

processo, consignando tratar-se de Ação Declaratória, e não mais 

Cumprimento da Sentença, e preclusa a via recursal, expeça-se em favor 

da ré alvará de levantamento do valor bloqueado. Certifique-se.A fim de 

garantir o amplo acesso à justiça e em respeito aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa e adequando o feito ao novo rito 

processual, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 22.08.2018, às 13:00h, a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n.º 

125/2010 do CNJ, ficando desde já as partes – autora e ré – intimadas da 

respectiva solenidade mediante seus patronos, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal.As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim, acompanhadas de 

seus advogados e defensores públicos (NCPC, § 9º e 10, art. 

334).Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.Não 

havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação 

supra ou da ultima sessão de conciliação, caso houver (NCPC, art. 335, I), 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível 

(NCPC, art. 344).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400730 Nr: 11725-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORGENES COSTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:11.660, LEONARDO 

FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo nº 11725-75/2015. (Cód. 400730)

 Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer, que a executada 

realize o pagamento da diferença indicada às fls. 111/112, conforme 

planilha apresentada nos autos.

Assim, defiro o pedido do autor fls. 111/112, com relação ao valor 

remanescente, determino a intimação da parte ré para que efetue o 
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pagamento no prazo de lei sob pena de aplicação de multa e honorários 

em 10%.

Após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 04 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377717 Nr: 25104-20.2014.811.0002

 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: ARLEIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:

 Processo n.º 25104-20.2014 cód.377717

Vistos...

Por verificar da análise dos autos que a parte autora requer nas fls. 203, 

hei por bem em redesignar a data de instrução para o dia 04/08/2018 às 

16:00.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004403-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FERREIRA DE SOUZA SILVA JARDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LISSONI PAIXAO (RÉU)

NILSON PEDRO PAIXAO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004403-79.2018.8.11.0002. 

AUTOR: CHRISTIANE FERREIRA DE SOUZA SILVA JARDINI RÉU: VERA 

LUCIA LISSONI PAIXAO, NILSON PEDRO PAIXAO Vistos. Cuida-se de 

Ação de Imissão de Posse proposta por CHRISTIANE FERREIRA DE 

SOUZA SILVA em desfavor de VERA LUCIA LISSIONI PAIXÃO e NILSON 

PEDRO PAIXÃO. Sustenta que, após a consolidação da propriedade pelo 

Banco Bradesco, adquiriu o imóvel consistente no apartamento n. 503, do 

5º andar do Edifício Ravena, situado na Rua São Francisco de Assis, nº 

175, mediante arrematação, efetuando a transferência da propriedade 

com o registro às margens da matricula do imóvel. Contudo, os requeridos 

ocupam o imóvel de forma precária e se recusam a desocupá-lo, apesar 

de ser notificada extrajudicialmente. Assim, pugna pela concessão de 

tutela de evidência para a expedição de mandado de desocupação do 

imóvel em questão, com o auxílio policial. Determinada a emenda à inicial 

para informar o endereço eletrônico das partes, corrigir o valor atribuído à 

causa e comprovar o recolhimento das custas remanescentes (id. 

13485520). A autora apresentou emenda. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, recebo a emenda à inicial, pois satisfatória. Insta pontuar que, 

a medida requerida na exordial trata de tutela de urgência disciplinada 

pelos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, e não tutela de 

evidência disciplinada no art. 311, tendo em vista não se tratar da 

hipóteses de concessão da liminar, conforme previsto no parágrafo 

primeiro do mencionado artigo. Entretanto, em observância ao princípio da 

fungibilidade, recebo o pedido como tutela de urgência, nos moldes dos 

artigos 303 e 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pois bem. 

A ação de imissão de posse é apropriada para aqueles que detêm o título 

do domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, 

portanto, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta 

de um terceiro. O êxito da ação de imissão de posse depende da 

existência de título de domínio sobre a coisa em litígio e a comprovação de 

posse injusta daqueles que a detêm. A lei assegura ao proprietário o 

direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de 

quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do CC. 

Comprovada a prévia aquisição do imóvel em litígio, bem como o devido 

registro no Cartório de Registro de Imóveis pelo adquirente, restou 

configurada a legitimidade deste para ingressar com ação de imissão de 

posse. A imissão do proprietário na posse do imóvel em poder de terceiro 

possuidor injusto, para evitar danos de incerta reparação, deve ocorrer 

mediante a concessão da tutela de urgência, se comprovados seus 

requisitos na inicial advindos da existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) ante inequívoca 

prova do domínio, e o perigo de dano ou de resultado útil do processo 

(fundado receio de dano) (art. 300 do CPC). No caso é certo que a autora 

detém o domínio do imóvel, consoante atesta a cópia da Matricula do 

Imóvel n. 35.044 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de 

Várzea Grande/MT (id. 13460987), evidenciando a probabilidade do direito. 

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é 

evidente no fato de o requerente ter privado o usufruto do bem por ele 

adquirido legalmente. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado 

pela parte autora, para determinar a imissão da requerente na posse do 

imóvel registrado no 1º Serviço Notarial de Várzea Grande sob a matrícula 

de n. 35.044, no livro 02, ficha 03, qual seja o apartamento n. 503, do 5º 

andar do Edifício Ravena, situado na Rua São Francisco de Assis, nº 175, 

devendo o ocupante do imóvel entregar as chaves voluntariamente, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de despejo forçado. Decorrido o prazo, 

sem a desocupação voluntária, cumpra-se com o mandado, imitindo a 

requerente na posse do seu imóvel. Desde já, DEFIRO o reforço policial, 

caso venha a ser noticiada nos autos a necessidade de tal medida. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 2 de 

outubro de 2018, às 14h40m, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 5 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004403-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FERREIRA DE SOUZA SILVA JARDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LISSONI PAIXAO (RÉU)

NILSON PEDRO PAIXAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004403-79.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, 

IMISSÃO, Adjudicação Compulsória, Alienação Judicial]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CHRISTIANE FERREIRA DE 

SOUZA SILVA JARDINI Parte Ré: RÉU: VERA LUCIA LISSONI PAIXAO, 

NILSON PEDRO PAIXAO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, para apresentar o comprovante do 

recolhimento das diligências, no prazo de cinco dias. Processo: 

1004403-79.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113) OBSERVAÇÃO: O processo está 
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integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE - MT, 13 de julho de 2018 Atenciosamente. DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002853-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON ALAX GABRIEL FREITAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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: 1002853-83.2017.8.11.0002; 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: ALYSON 

ALAX GABRIEL FREITAS 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 , 13 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 Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411752 Nr: 17627-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Intimação à apelada (requerida) para contrarrazoar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 260751 Nr: 18674-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCY JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL- COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO 

LTDA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

OAB:

 Certifico que encaminho intimação ao autor para manifestar sobre a 

certidão de fls. 106, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338289 Nr: 6538-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA GOMES CRESTAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIANE AMARAL JOFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação ao requerido para manifestar, no prazo de cinco dias, sob pena 

de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449828 Nr: 11821-56.2016.811.0002

 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: MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que, Intimei as partes para se manisfesta no prazo de 15 dias, 

sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 69877 Nr: 4520-78.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURÍPIDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Raymundo 

Nicodemos - OAB:9.136, LENICE SILVA DOS SANTOS - OAB:7.239, 

SERGENON COELHO FERREIRA - OAB:5739-E OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA (RÉU)

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ (RÉU)

JULIANE FABRICIA DE OLIVEIRA 02712496175 (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), requerendo o que entender de direito, visando o deslinde do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001149-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V.R.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

As cartas de citação direcionadas aos requeridos foram recebidas por 

terceiro, sendo que a citação, no caso de pessoa física, deverá ser 

realizada pessoalmente, consoante preceitua o art. 223, § único do CPC, 

portanto, até o presente momento não foram devidamente citados. Em 
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razão do exposto, 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 requerendo o que entender de 

direito, visando o regular andamento do feito. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000296-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MANTESSO ARRUDA BELMONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 09/08/2018, às 13h00min, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452390 Nr: 12958-73.2016.811.0002

 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: VALDEMIR DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 205556 Nr: 1528-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & ROCHA LTDA - CRISPEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, AILTON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682/MT

 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 da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo (retro), e da carta precatória de fls126/132, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321425 Nr: 17827-84.2013.811.0002

 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: SIMONE NUNES DA SILVA SANTIAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 447980 Nr: 10907-89.2016.811.0002

 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: LENI ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 08/08/2018, às 12h15, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá o periciado 

estar munido de seus documentos pessoais de identificação (CNH, 

Carteira de Identidade , Título de Eleitor,...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5883 Nr: 589-77.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDORADO INDUSTRIAS PLÁSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 

LTDA.-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909, JULIANA RIBEIRO SALVADOR - OAB:DEFENSORIA P, ZAID 

ARBID - OAB:1822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para manifestação a respeito da 

avaliação retro.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415029 Nr: 19343-71.2015.811.0002

 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: ELIANA MAGALHÃES ARRUDA PEROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390970 Nr: 5891-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGCDS, JAQUELINE DE CAMPOS BARBALHO 

BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 390970 Nr: 5891-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGCDS, JAQUELINE DE CAMPOS BARBALHO 

BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 291957 Nr: 11706-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE ALMEIDA ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, PATRÍCIA 

ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 441.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 301461 Nr: 22213-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD 

MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214918, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 426/427.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 410056 Nr: 16663-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:MT 

18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 387803 Nr: 3947-54.2015.811.0002

 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: SANGELO MAXIMO MENEZES NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407732 Nr: 15491-39.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003333-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSA RAMOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ANGELICA CAMPOS MARTINS (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO ALVES MARTINS (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLO LEANDRO FERREIRA PERES (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO - AUSENTES E EVENTUAIS 

INTERESSADOS PRAZO 30 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Silvia 

Renata Anffe Souza Dados do processo:  Processo : 

1003333-27.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MAILSA RAMOS SOARES Parte Ré: RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, ETEVALDO 

SEBASTIAO DA SILVA Finalidade: CITAÇÃO DOS EVENTUAIS 

INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS PARA 

RESPONDER(EM) NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, ATRAVÉS DE 

ADVOGADO CONSTITUÍDO. Resumo da Inicial: MARILSA RAMOS SOARES 

e ISRAEL SOARES DA SILVA MOVEM AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

EM FACE DE EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME 

E ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA . O INTUITO DOS REQUERENTES 

COM A PROPOSITURA DA AÇÃO É DE DISCUTIR À CONTINUIDADE DA 

POSSE E DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL EM QUE RESIDE DE FORMA MANSA, 

PACÍFICA E CONTÍNUA, SEM OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI, 

LOCALIZADO À RUA RUA MARECHAL MENA BARRETON° 11, ANTIGA 

RUA J, QUADRA 58, CASA 13, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE- MT. 

Despacho/Decisão:Vistos. I – Citem-se os requeridos/proprietários do 

imóvel usucapiendo e todos os confinantes do referido imóvel. II – Por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os interesssados em lugar 

incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). 

III – Por via postal, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. IV – Dê-se vistas ao Ministério Público. Defiro o benefício da 
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JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Advertência: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, 

Joana Darc Ramos de Moraes , digitei. VÁRZEA GRANDE, 13 de julho de 

2018. JOANA DARC RAMOS DE MORAES Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008504-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007094-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO ROCHA (AUTOR)

ROSIMEIRE CLAUDINA DE OLIVEIRA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008747-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. R. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

LUILSON RAMOS LINO OAB - 003.890.351-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000180-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE MENEGUETE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (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 das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 43905 Nr: 311-37.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES MARAJÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIMLER CHRYSLER LEASING ARREND. 

MERC. S/A ATUAL DEN. DA MERCEDES BENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 10.032, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4.482

 INTIMAÇÃO da parte requerida para retirar nesta secretaria, Carta de 

Fiança, no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326221 Nr: 22575-62.2013.811.0002

 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: EDILSON BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON FORTES FERRAZ, EDILEUZA 

MENDES FERRAZ, ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, ENERILDO MOTTA 

RAMOS, MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS, HERMES GONÇALO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, HELIO DA SILVA DIONISIO - OAB:13556, HELIO DA 

SILVA DIONIZIO - OAB:13556, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado Diego Motta Ramos, OAB 13263, 

DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com base no 

art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob 

pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos autos 

conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295216 Nr: 15427-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPMDA, NMDO, NDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAARS, BS(S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 

12.342, MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, 

SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001, THIANY PAULA 

REZENDE MOTTA - OAB:15610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

CAVALCANTE RAMOS - OAB:SP 340.927

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição de fls. 215 por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, não tendo 

mais interesse a reclamar contra a mesma, JULGO EXTINTO o processo 

de execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

 Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Proceda a transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo exequente às fls215.

 Transitada em julgado, desapensa-se dos autos, pagas as custas, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas legais.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395697 Nr: 8946-50.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES CARVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, o 

primeiro parágrafo da decisão de fls. 101, encontra-se totalmente 

equivocada ao andamento do presente feito, pelo que a torno revogada o 

primeiro parágrafo.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 100. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316535 Nr: 12908-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO MACHADO, GOIANIRA 

SARDINHA DO AMARAL MACHADO, DIEGO HENRIQUE MORAIS BISSI, 

PATRICIA BARBOSA PIZANI BISSI, FIRMA EUGÊNIO MEYER, SIRIEMA 

IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA, PAULO ROBERTO COZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18240

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 122. Assim, procedo à consulta do endereço do requeridos, GOIANIRA 

SARDINHA DO AMARAL MACHADO; SERIEMA IMOBILIARIA E 

INCORPORADORA LIMITADA e JOÃO BOSCO MACHADO nos sistemas de 

consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434307 Nr: 3616-38.2016.811.0002

 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: TAMARA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT, BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3940-3 - 

Cristo Rei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3616-38.2016.811.0002 Código: 434307

Vistos.

Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL promovida por TAMARA 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de UNIVAG – CENTRO UNIVESITÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE e BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA 3940-3 

CRISTO REI, visando à exclusão do seu nome dos cadastros de restrição 

ao crédito, e pugnando pela indenização de danos materiais e morais.

 Na decisão proferida às fls. 41, determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

se indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 45,49 e 54, certificou-se o decurso de prazo da manifestação do 

autor.

 Após, vieram-me conclusos.

É o breve Relato. Decido.

 Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte requerente foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar aos 

autos documentos indispensáveis para prosseguimento do presente deito, 

todavia a parte permaneceu silente.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433475 Nr: 3069-95.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSNEY DE ANDRADE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 74/75. Fixo a título de honorários periciais a 

quantia de R$ 1.000,00( mil reais ).

A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando o levantamento de até cinquenta por cento dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescentes ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465. , § 1º do CPC).

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375815 Nr: 23617-15.2014.811.0002

 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: VILSON PAULO DOS REIS, TRANSPORTADORA 

GUANABARA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA 

GRANDE, ELIFRAN DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Moraes - 

OAB:11.059/MT

 Autos nº 23617-15.2014.811.0002 - Código. 375815

Vistos.

Tendo em vista a não localização da parte autora, intime-se o requerido 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META2.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 312781 Nr: 8904-69.2013.811.0002

 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: LEONEL MARTINS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO JOSÉ COSTA, LAURO 
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CLEYDE DE FIGUEIREDO, OLIVIA MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

MARCELO POPOVICZ MATTOS, CRISTINA IZABEL POPOVICZ MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB-MT 

4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473/B, GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ 

RODRIGUES - OAB:8109

 Autos nº 8904-69.2013.811.0002 - Código. 312781

Vistos.

Tendo em vista a não localização da parte autora, intime-se o requerido 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321943 Nr: 18365-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANÇO ADMINISTRADORA E 

INCORPORADORA LTDA, WALTER DE ALCALA GARCIA, JOÃO JÁCOMO 

TREVIZAN, AMBRÓSIO DA SILVA, JAIRO ISMAEL NEGRO, RAIMUNDO 

LEIDENIZ, EVALDO ROGÉRIO DESZCZYNSKI, EDUARDO ZEFERINO, 

CELVINO POSSE, BRIDA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente 

pela parte autora.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341919 Nr: 9467-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbaraini, Sbaraini & Peruzzo - Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroger Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4504/MS, LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS - 

OAB:OABMS14213, TELMA VALERIA C. MARCON - OAB:OABMS6355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 52. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340712 Nr: 8493-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE JESUS ALMEIDA FAUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

GINA BARBARA TOLFO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441/MT, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 173. Assim, procedo à consulta do endereço 

da requerida, GINA BARBARA TOLFO MARTINS, nos sistemas de consulta 

disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95722 Nr: 5277-04.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA DRUMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 122, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se mandado de citação ao executado ERIKA 

DRUMOND, fazendo constar as advertências legais, nos termos da 

decisão de fls. 101.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398674 Nr: 10618-93.2015.811.0002

 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: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema BACENJUD, nos termos postulados às fls. 46, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se mandado de citação ao executado JOSE 

CARLOS DA SILVA, fazendo constar as advertências legais, nos termos 

da decisão de fls. 36.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19972 Nr: 3363-46.1999.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Moreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerimento de fls. 294. Assim, procedo à consulta do endereço 

do requerido, DAVI MOREIRA DO NASCIMENTO, nos sistemas de consulta 

disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254689 Nr: 12961-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BARÃO MARTINS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao pleito de fls. 122/123, expedi ofício ao Sistema BACENJUD 

e RENAJUD, não obtendo nenhuma informação de domicílio fiscal do 

requerido Mario Barão Martins Mendes. Contudo, expedi ofício à Receita 

Federal, via Infojud, obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na 

inicial, consoante se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se mandado de citação ao executado MARIO 

BARÃO MARTINS MENDES, fazendo constar as advertências legais, nos 

termos da decisão de fls. 79/80.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 289764 Nr: 9305-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA LUIZA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9305-05.2012.811.0002 – Código. 289764

 Vistos.

Intime-se o douto patrono da parte autora, para que firme sua assinatura 

no petitório acostado às fls. 52/53, uma vez que esta é apócrifa.

Após, cumprida a determinação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423031 Nr: 23567-52.2015.811.0002

 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: BRUNO RODRIGO PARANHOS QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Autos nº 23567-52.2018.811.0002 – Código. 423031

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação acostada pelo requerido, faz-se 

pertinente a intimação da parte autora para se manifestar nos autos 

acerca dos documentos apresentados.

Sendo assim, considerando que não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do 

CPC, intime-se a autora para se manifestar nos autos. Prazo 10 dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

apreciação dos petitórios pendentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388028 Nr: 4108-64.2015.811.0002

 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: JEFERSON DE PAULA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Autos nº 4108-64.2015.811.0002 - Código. 388028

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença pela parte autora (fls.93).

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406692 Nr: 14961-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELINO FERREIRA NEVES, LUZIA JESUS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SEBASTIÃO DE ALMEIDA, LADO 

DIREITO, GERCINO PEREIRA DE OLIVEIRA, LADO ESQUERDO, HELIO 

CARDOSO, FUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consta no petitório de fls. 58, a informação do falecimento do Sr. Valdelino 

Ferreira Neves, bem como requer que seja excluído do polo ativo.

 Contudo, dá análise da certidão de óbito (fls. 59) constata-se que o 

falecido deixou filhos e não deixou bens a inventariar e, nos termos do art. 

110 do CPC, ocorrendo à morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores.

De tal modo, não procede ao pedido para a alteração do polo ativo da 

ação, devendo a parte autora providenciar a habilitação do espólio ou dos 

herdeiros do de cujos nos termo do art. 687 do CPC, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Sem prejuízo do apontamento acima, verifica-se que está pendente de 

apreciação o petitório de fls. 57, contudo não vislumbrei nos autos o 

número do CPF dos confinantes, BENTINHA ROMANA PADILHA e HÉLIO 

CARDOSO, documento necessário para sucesso da consulta requerida.

 Assim sendo, intime-se a parte autora a trazer aos autos o apontamento. 

Prazo: 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331928 Nr: 676-71.2014.811.0002

 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: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Bacenjud, nos termos postulados às fls. 52, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.
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Em assim sendo, expeça-se nova carta de citação ao executado, fazendo 

constar as advertências legais, nos termos da decisão de fls. 35.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330334 Nr: 26626-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Bacenjud, nos termos postulados às fls. 54, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue em anexo.

Em assim sendo, expeça-se nova carta de citação ao executado, fazendo 

constar as advertências legais, nos termos da decisão de fls. 38.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407300 Nr: 15282-70.2015.811.0002

 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: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMABILIÁRIA 

VÁRZEA GRANDE SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI TEREZINHA LORENZATTO, ATUAL 

MORADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, PATRICIA REGINA DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OABMT14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 147. Assim, procedo à consulta do endereço da requerida, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288159 Nr: 7584-18.2012.811.0002

 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: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 62. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405436 Nr: 14180-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV ENGENHARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA SELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - 

OAB:104784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 58. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427412 Nr: 25901-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: EDELIRIA DEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA PEREIRA BORGES, IMOBILIARIA 

PETROPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:MT 4978, 

Murilo Massoli Leirião - OAB:MT 21.405

 Vistos, etc.

Verifica-se que a parte autora pugna pela citação da requerida Lucia 

Pereira Borges, via edital, mas esta somente tem cabimento depois de 

esgotados os meios de localização da parte ré (CPC, art. 256, § 3º), o que 

não restou demonstrado nos autos.

Desta forma, considerando que os dados pessoais necessários para a 

localização do atual endereço da demandada encontram-se na exordial, 

expedi ofício eletrônico ao sistema RENAJUD, obtendo nesta oportunidade 

o novo endereço das demandadas, conforme extrato a seguir juntado.

Portanto, INDEFIRO o pedido de citação via edital, determinando a citação 

da requerida no endereço ora obtido.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439486 Nr: 6516-91.2016.811.0002

 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: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR ANGELO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 31. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445698 Nr: 9784-56.2016.811.0002

 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: CHOPANA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA CAPATO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 455 de 476



À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 113. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 539490 Nr: 9641-96.2018.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDN, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPÀMEAIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8..337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Autos nº 9641-96.2018.811.0002 - Código. 539490

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por DEIVESON SILVA 

OLIVEIRA representado por ROSE SILVA DO NASCIMENTO em desfavor 

de ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERINIDADE E À INFÂNCIA DE 

CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVEERSITÁRIO), ambos devidamente 

qualificados.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, através do advogado já 

constituído nos autos principais (n°10131-70.2008.811.0002 - Código 

214768), para que efetue o pagamento do monte devido e dos honorários 

advocatícios, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Dê-se vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios de assistência judiciária Gratuita.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382761 Nr: 572-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEI LUKASEWICZ, QUILZER ROBERTA 

LUKASEWICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, 

ODENIL GONÇALO DIAS DE ARRUDA, ELZA DE SOUZA SILVA, JOSEFA 

PESSOA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6228 OAB/MT

 Autos nº 572-45.2015.811.0002 – Código. 382761

 Vistos.

 Trata-se AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA proposta por ODILEI 

LUKASEWICZ e QUILZER ROBERTA LUCASEWICZ em desfavor de TRESE 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Em sede de contestação a requerida arguiu preliminar de incompetência 

do JUÍZO, aduzindo que as ações propostas após, a decretação da 

falência são atraídas pelo JUÍZO universal da falência, ante os princípios 

da universalidade e da indivisibilidade do juízo falimentar.

 Ás fls.109/111, a parte autora apresentou impugnação à contestação, na 

qual aduz que a pretensão do requerido deve ser acolhida, pois após a 

decretação da falência a massa falida tem interesse imediato nas ações 

de usucapião e reintegração de posse, em virtude da previa arrecadação 

do bem, razão pela qual o juízo competente é a da 1ª Vara Cível 

Especializada em Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de 

Cuiabá-MT.

 Vieram os autos conclusos.

É breve relato. Fundamento e decido.

 Quanto à competência do juízo falimentar, o doutrinador Fabio Ulhôa 

Coelho ensina:

“O juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações 

referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão 

processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o processo de 

execução concursal por falência. É a chamada aptidão atrativa do juízo 

falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar 

todas as medidas judiciais de conteúdo patrimonial referentes ao falido ou 

à massa falida.”

 Nesse sentido a jurisprudência se assenta:

EMENTA CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – UNIVERSALIDADE DO JUÍZO – 

PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 

CONFLITO PROCEDENTE. Conforme regra do art. 6º da Lei n.º 11101/2005, 

deve-se buscar a preservação da universalidade do juízo que processa a 

falência ou a recuperação judicial. Tal regra gera a consequente atração 

para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou 

da empresa em recuperação. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - UNIVERSALIDADE DO JUÍZO - PRECEDENTES DO STJ – 

CONFLITO PROCEDENTE. Conforme regra do art. 6º da Lei n.º 11101/2005, 

deve-se buscar a preservação da universalidade do juízo que processa a 

falência ou a recuperação judicial. Tal regra gera consequente atração 

para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou 

da empresa em recuperação. (CC 77902/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no 

DJE 08/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - 

FALÊNCIA DA EMPRESA CEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 

É da Vara Especializada de Falência a competência para dirimir as 

questões que dizem respeito à falida e seus credores, nas matérias que 

envolvam direitos patrimoniais da massa.(AI 104522/2007, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/03/2008, Publicado no DJE 14/03/2008)

Em consulta realizada no site do TJMT, constato que a empresa requerida 

teve sua falência decretada em 07/12/200, sendo que o objeto da 

presente ação está intimamente ligada à massa falida e as decisões aqui 

eventualmente proferidas podem prejudicar o plano falimentar.

Assim, a fim de evitar riscos ao plano falimentar, o presente feito deve ser 

remetido ao juízo falimentar.

 Desta forma, a fim de evitar decisões que conflitem com o plano falimentar 

das rés, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 1° Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005910-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 
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parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005926-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ABDALLA MEIRELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005922-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008321-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZO DOMINGOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ante o teor da certidão retro (Id nº 13300081), determino que seja 

reiterada a CITAÇÃO da parte ré, para, querendo, responder a presente 

ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista 

à parte Autora para a réplica. Após, prossiga-se o feito no cumprimento 

da decisão inicial (Id nº 10579967). Cite-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003350-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALEXANDRE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de até 05 

(cinco) dias, sobre a petição e documentos apresentados pelo Estado de 

Mato Grosso (Id nº 12541222, 12541373 e 12541383). Após, volva-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 370289 Nr: 19658-36.2014.811.0002

 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: ELISEU HEBER DA SILVA, JOSÉ CARLOS ALVES 

BRAGA, PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA, RONALDO ROSA COSTA 

DE ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNYFFER FIDELIS CARDOSO - 

OAB:14078, Stefanny Fidelis Cardoso - OAB:15058, STEFFANNY 

FIDELIS CARDOSO - OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5174 Nr: 610-53.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS SGUAREZI, MASSA FALIDA DE 

CLÓVIS SGUAREZI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJA REZENDE DE 

LACERDA-E - OAB:OAB/MT 11.987, JOSE ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:2492

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte executada, por intermédio 

de seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da 

Segunda Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261333 Nr: 293-98.2011.811.0002

 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: ARMANDO ALGERÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 307278 Nr: 3165-18.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DIAS, GENILDA PEREIRA TONDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 324801 Nr: 21192-49.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANG AUXILIADORA SILVA DE ARRUDA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344657 Nr: 11639-41.2014.811.0002

 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: ALCIDES RAMOS DE ASSUNÇÃO, RUFINA PEREIRA DE 

LOIOLA, TANIA DO ESPÍRITO SANTO GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 297432 Nr: 17868-85.2012.811.0002

 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: ANTONIO CAVALCANTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, SERPREL COMERCIO DE 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Arruda de Carli - 

OAB:14.691, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Deixo de condenar a parte autora nas verbas 

de sucumbência, vez que ausente a má-fé (artigo 18 da Lei 7.347/85). 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de ulterior despacho.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345014 Nr: 11898-36.2014.811.0002

 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: KATIA DE AMORIM SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA 

SENA - OAB:OAB/MT17.790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20.111-B, 
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LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784, RUTH CARDOSO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680/MT

 Vistos,

A parte autora formulou pedido de desistência da ação às fls.738. Em 

seguida a requerida PREVIVAG informou que a parte autora foi 

aposentada em dezembro de 2016, pugnando pela sua extinção, bem 

como o requerido Município de Várzea Grande também requereu a 

extinção do processo. O limite para a desistência da ação ou do processo 

de cognição é o oferecimento da contestação, conforme prevê o 

parágrafo 4º, do art. 485, da Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo 

Civil): “§ 4º Oferecida à contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação.”. E eventual inconformismo do réu 

deve ser fundamentado.

Em face do pedido de desistência e da não insurgência dos requeridos, 

impõem-se a extinção do presente feito, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, do NCPC, homologo o pedido de desistência formulado 

pela parte autora, de consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC.

 A teor do artigo 90, do NCPC, cabe à parte desistente, ora parte Autora, 

arcar com o pagamento das despesas processuais e os honorários 

advocatícios, de forma que os fixo com base no artigo 85, § 8º, do CPC, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conquanto, em razão de ser 

justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade.

 Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas e 

anotações de estilo.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393857 Nr: 7686-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA GOMES, KLEBER GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova a inclusão dos litisconsortes passivos necessários, do 

Banco BV Financeira, Banco Schauim, Banco BMC, Banco Cruzeiro do 

Sul, Banco BGM, Banco Bonsucesso, Banco Daycoval, Banco Safra, 

Banco Panamericano, nos termos do artigo 114, do NCPC, para citação 

destes, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 237281 Nr: 17099-82.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS DE SOUZA - 

OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, acerca do desarquivamento do 

feito conforme requerimento formulado às fls. 171, para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar requerendo o que entender por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21874 Nr: 9-47.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILDO FERRAMENTAS LTDA, APARECIDO 

MAURILDO SIQUEIRA, Sebastião Neves da Silva, AUGUSTO ANTONIO 

PAZ, JUSSARA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Silva Costa - OAB:7.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DOMINGAS 

RONDON RODRIGUES - OAB:21853/O, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:19.807/MT, RONALDO PEDRO ZEZUPIOR DOS SANTOS - PROC - 

OAB:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Executada Sebastião Neves da Silva, por 

sua causídica constituída, sobre o desarquivamento do feito, em razão do 

requerimento formulado através da petição de fls. 144, para manifestar em 

termos de prosseguimento do feito, conforme requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 514523 Nr: 21360-12.2017.811.0002

 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: ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:OABMT12239, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - 

OAB:12156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, reiterando a intimação do despacho de fls. 49 a 

seguir transcrito: "Vistos em correição ordinária,

 Intime-se a parte Autora para que diga sobre o interesse na restauração 

dos autos. Em caso positivo, saliento não bastar a mera apresentação de 

petição, sendo necessária a instauração, pelo interessado, de pedido de 

restauração de autos, acostando-se as peças processuais indicadas no 

art. 713 do CPC, em 20 (vinte) dias. Autue-se como restauração de autos, 

cancelando-se a distribuição anterior e cite-se na forma do art. 714 do 

CPC. Nada sendo requerido, arquive-se com baixa. Às providências. 

Várzea Grande, 7 de novembro de 2017. José Luiz Leite Lindote. Juiz de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 316739 Nr: 13118-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento da sentença de fls. 250/251, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005939-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO BRAZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

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, 
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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: 1001002-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008280-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AUXILIADORA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA COSTA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (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: 1001775-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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: 1001773-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARTINS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CLEYTON SIQUEIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

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 
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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: 1008220-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008155-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008211-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 1002013-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAUANE DE CARVALHO MONTEIRO EVARISTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002828-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Procedam-se às anotações e retificações necessárias, fazendo 

constar o presente como cumprimento de sentença. Nos termos do art. 

535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em trinta dias, se quiser, 

apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” sem impugnação, nos 

termos do art. 535, § 3º, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003107-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE ANA DUARTE (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, Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c enquadramento 

classe e promoção e cobrança de diferenças de vencimentos com pedido 

de liminar movida por JOCILENE ANA DUARTE em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, em que a parte Autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, contudo, quedou-se inerte, conforme 

certidão (Id nº 13338360). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 320 

do Novo Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com 

todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de um 

dos requisitos insertos no art.319, NCPC acarreta o indeferimento da 

petição inicial na forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não atendidas 

às prescrições do artigo 321 da Lei Processual e, consequentemente, à 

extinção do processo, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, com 

base nos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Novo Código de 
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Processo Civil, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Autorizo o desentranhamento de documentos, antes do arquivo definitivo, 

mediante termo nos autos. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades de estilo, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002929-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de concessão de benefício assistencial ao idoso 

c/c pedido de tutela antecipada movida por PAULO LIMA CARDOSO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que a 

parte Autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial (Id nº 

12857882), contudo, intimada, quedou-se inerte, conforme certidão de Id 

nº 13514734. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 320 do Novo 

Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de um dos 

requisitos insertos no art. 319, NCPC acarreta o indeferimento da petição 

inicial na forma do artigo 330, do NCPC, porquanto não atendidas às 

prescrições do artigo 321 da Lei Processual e, consequentemente, à 

extinção do processo, sem julgamento de mérito. Diante do exposto, com 

base nos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Autorizo o desentranhamento de documentos, antes do arquivo definitivo, 

mediante termo nos autos. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002067-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSÉ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVEIRA FREDI OAB - SP356447 (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: 

1002067-05.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) Requerente: REQUERENTE: JOSÉ RIBEIRO Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora a manifestar sobre o laudo pericial retro, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 13 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000529-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-13

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000733-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-13

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009331-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009331-10.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: JAIME PAULINO DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 13 de julho de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002443-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CATARINA DA VEIGA BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-13

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002218-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 
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parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-13

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 284838 Nr: 12750-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SRA GUIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 Vistos,

I) No que se refere ao pedido da parte executada de que sejam 

desbloqueados os valores bloqueados via Sistema BacenJud (fls. 35-36), 

em face do parcelamento da dívida, conforme Termo de Confissão de 

Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento (fls. 

59-65), indefiro o pedido do executado, com base na (AI no REsp 

1266318/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

06/11/2013, DJe 17/03/2014) e na jurisprudência do STJ, que tem tal 

entendimento:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACEN-JUD. 

ADVENTO DA LEI 11.382/2006. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL. 

SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CANCELAMENTO DO BLOQUEIO 

DE VALORES. 1. A Corte Especial do STJ, ao julgar a AI no REsp 

1.266.318/RN, se manifestou no sentido de que a existência de 

parcelamento do crédito tributário "não determina o cancelamento da 

penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada 

pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda 

não se tenha realizado quando do parcelamento" (Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014). (destaquei).

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1688729/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

 II) Conforme entendimento acima, indefiro também o pedido do ente público 

estadual acerca de transferência do valor penhorado (fl. 57).

III) Acerca da petição e documentos de fls. 49-52, não restou devidamente 

comprovado de que o valor de R$ 12.099,00 (doze mil e noventa e nove 

reais) se refere a este processo, tendo em vista que não consta nenhum 

valor bloqueado no Banco Sicoob, conforme se verifica do relatório via 

Sistema BacenJud (fls. 35-36).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410855 Nr: 17118-78.2015.811.0002

 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: ISABEL CRISTINA DE SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON DOS 

SANTOS - OAB:8700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262008 Nr: 1271-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 143.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 480749 Nr: 2389-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691/MT

 Intimar o advogado Oziel Catarino Bom Despacho Farias (OAB/MT 4.691), 

constituído pelo acusado Fabio Luis da Rosa, para comparecer à Sessão 

de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea 

Grande, designado para o dia 25/07/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83690 Nr: 5856-83.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURISAN OZEIAS RICARDE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURISAN OZEIAS RICARDE DE MELO, 

Filiação: Emiliana Ricarde de Melo e Flávio Rezende de Melo, data de 

nascimento: 06/03/1976, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado qualificado, para que tome conhecimento 

da sentença abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: O artigo 239, do CPP, bem explica o conceito de 

“indício”, vejamos: “CPP, 239 - considera-se indício a circunstância 

conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por 

indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.” 

Guilherme de Souza Nucci, afirma que: "a impronúncia deve respeitar o 

raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda a 

prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu 

autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da 

materialidade ou não colher provas existentes nos autos indícios seguros 

acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o 

acusado. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito" (Tribunal do 

Júri, 3. ed. Ver., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2012, p. 114). Veja-se que neste caso não há prova contundente e 

absoluta de que o réu não é autor do delito, havendo apenas a 

inexistência de indícios seguros e suficientes para possibilitar 

razoavelmente a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, a 

solução mais acertada, já que verificados frágeis indícios de autoria e 

diante da incerteza acerca das demais circunstancias do crime e, 

inclusive, se houve ou não participação de terceiros; ou até mesmo se 

havia ou não desavenças da vítima com a pessoa do réu por dívida de 

droga, notadamente quando faltantes outros elementos do contraditório a 

corroborar a versão indiciária, é a prevista no art. 414, do CPP. Contata-se 
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que, apesar de ser correto que na fase de pronúncia prevalece o 

brocardo jurídico in dubio pro societate, submeter o réu às agruras de um 

procedimento do júri, sem a existência de lastro probatório mínimo no feito, 

claramente viola as determinações do Código do Processo Penal. Feitas 

essas considerações, pois ausentes os requisitos mínimos para a 

admissão da imputação constante da denúncia, IMPRONUNCIO Maurisan 

Ozeias Ricarde de Melo, com fundamento no art. 414, do CPP. Sem custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francielly Maria de 

Campos Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 11 de julho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 534273 Nr: 6758-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23.227

 Intimar Doutora Karine Aparecida Brinquedo Benites OAB/23.227-O, 

defensora de Daniel Batista da Silva, para que tome conhecimento da 

decisão a seguir transcrita: Vistos. Considerando que o réu constituiu 

advogado, conforme procuração de p. 95, intime-se a causídica para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal.Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 350042 Nr: 15867-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jackeline m. m. pacheco - 

OAB:10.402, jaqueline moreira martins pacheco - OAB:10.402

 Intimar a advogada Jaqueline Moreira Martins Pacheco (OAB/MT 10.402), 

defensora do acusado Donato da Silva Nascimento, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 02/08/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento, bem como para intimá-la para 

ciência dos documentos juntados pelo Ministério Público às fls. 345/357 e 

358/380, conforme determina o art. 479 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521514 Nr: 25212-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR DANIEL VIRGULINO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M M PACHECO - 

OAB:OAB/MT 10402

 I - Em face da Portaria n. 841/2018-PRES (retro), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 337098 Nr: 5460-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LO´PES - OAB:21.335/O

 I - Em face da Portaria n. 841/2018-PRES (retro), redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 15:45 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 387676 Nr: 3837-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTO MACEDO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 03/09/2018, às 

14:15 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.: 425585 Nr: 24921-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO ERNESTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:0882/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 03/09/2018, às 

15:00 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.: 387813 Nr: 3956-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE A MACIEL SILVA - 

OAB:15141, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:MT 6.470

 DESPACHO

 I – Designo para o dia 03/09/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504231 Nr: 15984-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELYSON MARLON BORGES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELYSON MARLON BORGES DE 

MIRANDA, Cpf: 01005837171, Rg: 23519967, Filiação: Dulce Borges 

Soares e Herlon Pedro de Miranda, data de nascimento: 27/10/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, Telefone (65) 

9253-9998. 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 
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seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇA.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de 

drogas imputado ao réu HELYSON MARLON BORGES DE MIRANDA, 

suficientemente qualificado nos autos, para outro não inserido na 

competência deste juízo, possivelmente do artigo 28, caput da lei 

11.343/06.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de 

Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em 

julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as 

devidas baixas, antes.A destinação do valor apreendido (fls. 14) deverá 

ser realizada pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arianny Aparecida 

Laura de Deus Barros, digitei.

Várzea Grande, 12 de julho de 2018

Monica Aparecida Zangrossi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539454 Nr: 9628-97.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA LETICIA DE ARRUDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada, Dra. FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ, 

OAB/MT 15.910, a fim de que, nos exatos termos da decisão (fl. 65) do 

MM. Juiz de Direito, Dr. Moacir Rogério Tortato, “no prazo de 5 (cinco) dias, 

justifique satisfatoriamente os motivos pelos quais a motocicleta se 

encontrava em poder da autuada presa em flagrante nos autos, bem como 

os motivos que determinaram a demora no pedido de restituição, 

advertindo-a das cominações do crime de fraude processual. Int. 

cumpra-se”.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536358 Nr: 8013-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA DE OLIVEIRA ALVES, AGUINALDO 

SÉRGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:10

Intimando:Denunciado(a): Bianca de Oliveira Alves Filiação: Valdir Alves e 

Angela Pereira de Oliveira, data de nascimento: 27/07/1995, brasileiro(a), 

natural de Campo grande-MS, , diarista, Endereço: 14, Bairro: São Mateus, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA ACUSADA PARA COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Os acusados Aguinaldo Sérgio da Silva, notificado pessoalmente (fls. 

89/90) e Bianca de Oliveira Alves, notificado por edital (fls. 88), 

apresentaram, por meio da Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 91/92 e 

93/94), não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para 

fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Aguinaldo Sérgio da Silva e 

Bianca de Oliveira Alves.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 15h.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a Defensoria 

Pública e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494729 Nr: 10910-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE LIMA, DIEGO 

MARCELO DE LIMA, JOELCIO ABILIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ADRIANO LUCAS LEITE - OAB:8280e

 Vistos etc.

Reitere-se a intimação de fls. 147, devendo o causídico informar se ainda 

patrocina os interesses do réu e apresentar alegações finais.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539783 Nr: 1171-71.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Aguinaldo Pereira da Silva, Rg: 21413959 SSP MT 

Filiação: Rosilene Pereira da Silva, data de nascimento: 22/05/1989, 

brasileiro(a), natural de Comodoro-MT, solteiro(a), desempregado, 

Endereço: Mora Na Rua, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 1171-71.2017.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 53. Notifique-se o denunciado por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539781 Nr: 160-07.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, ROBERTO 

OLIVEIRA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Roberto Oliveira Paim, Cpf: 01800518145, Rg: 18274919 

SSP MT Filiação: Aparecido Ferreira Paim e Anaci Angelo de Oliveira Paim, 

data de nascimento: 28/02/1984, brasileiro(a), , Endereço: Rua Projwtada 

C, Qd 43, L 91, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 160-07.2017.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 
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termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 48. Notifique-se o denunciado por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540057 Nr: 1277-33.217.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEROLIN DE FATIMA HONORATO CAETANO, 

ALISSON OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alisson Oliveira Rodrigues, Rg: 19009520 SSP MT 

Filiação: Ronaldo Rodrigues e Katia Regina Oliveira Rodrigues, data de 

nascimento: 12/09/1990, brasileiro(a), , m

Réu(s): Kerolin de Fatima Honorato Caetano Filiação: Celso Carlos Caetano 

e Ivanilda Honorato, data de nascimento: 18/04/1996, brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Pedro Simão 18, Cidade: Paraguaçi-MG

Finalidade:- FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 1277-33.2017.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 83/84. Notifique-se os denunciados Kerolin 

de Fátima Honorato Caetano e Alisson Oliveira Rodrigues por edital.

 Outrossim, retifique-se a capa dos autos retirando-se o nome do autor do 

fato Alan Felipe Onofre dos Santos já que o feito quanto a ele não foi 

declinado.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477133 Nr: 216-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFOCAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Felipe Almeida Pereira de Lima, Cpf: 02492161242, Rg: 

26443864 SSP MT Filiação: Luiz Carlos de Lima e Solange Almeida Pereira, 

data de nascimento: 04/12/1994, brasileiro(a), natural de Pimenta 

bueno-RO, solteiro(a), lavador de carros/mec.de refrigeração, Endereço: 

Rua 17 Casa 14, Bairro: Planalto Ipiranga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 2016-79.2017.811.0002, que o 

Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado pelo 

Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, pelo 

que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de Notificação, 

ora oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS.

Em que pese à diligência requerida pelo Ministério Público (fls. 90), ainda 

não restaram esgotados todos os meios de localização do denunciado.

 Assim, providencie-se notificação pessoal do acusado conforme 

endereço consignado às fls. 40.

Frustrada a diligência, notifique-se o acusado por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar as razões recursais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510072 Nr: 19065-02.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BATISTA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/O, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - 

OAB:2863/MT

 Intimação do advogado, Dr. RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - OAB/MT 

18.973, para informar se continua patrocinando os interesses do réu e, 

dentro do prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494729 Nr: 10910-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE LIMA, DIEGO 

MARCELO DE LIMA, JOELCIO ABILIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ADRIANO LUCAS LEITE - OAB:8280e

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos etc.Reitere-se a intimação de fls. 147, devendo o causídico 

informar se ainda patrocina os interesses do réu e apresentar alegações 

finais.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 351191 Nr: 16724-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO CARVALHO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A

 DR. ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB/MT 2212, da audiência de 

Justificação designada para o dia 20 de Agosto de 2018, às 14:30 horas, 

bem como, informar o atual endereço do acusado Cassio Carvalho 

Santana.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524777 Nr: 1250-55.2018.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 DR. KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB/MT 9405, da audiência de 

Instrução designada para o dia 20/08/2018, as 15:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524777 Nr: 1250-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 DR. FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB/MT 9405, da audiência de Instrução 

designada para o dia 20/08/2018, as 15:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 511113 Nr: 19595-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANAEL EGUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 DR. JEFERSON SILVA CORREA - OAB/MT 19.246, da audiência de 

Instrução e Julgado designada para o dia 20/08/2018, às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 505522 Nr: 16711-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REISOMAR ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB/MT 15375 - DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 

9/08/2018, ÀS 14:15HS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 467351 Nr: 19898-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15.750-A

 Dr. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA OAB/MT 15750-A - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 483838 Nr: 4275-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA JOSSELY DA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 DR. JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB/MT 11811 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 218561 Nr: 14035-98.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GABRIEL PACHECO, VORLEI 

SANTANA ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396, 

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111

 DR. RINALDO FREITAS VIEIRA OAB/MT 15410 e DR. THALES 

ALEXANDRE M. DE MELO OAB/MT 15111 - da r. sentença proferida 

nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 487454 Nr: 6579-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6.610/MT

 DR.WESLEY ROBERT DE AMORIM OAB/MT 6610 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 379210 Nr: 26168-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573

 DR. CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB/MT 2573 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524667 Nr: 1161-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14.844

 DRª BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB/MT 14844 - para apresentação 

das alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 526977 Nr: 2546-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISNEY CARTAXO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423/O

 ANNA GABRIELA LIMA PEREIRA - OAB/MT 24.423/O, da audiência de 

Interrogatório designada para o dia 06.08.2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 530428 Nr: 4600-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVERSON FERREIRA DE OLIVEIRA MOTTA, 
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ALLAN DEVENY NOGUEIRA LUDWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12.561

 DR. CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - OAB/MT 12.561, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 16/08/2018, às 

14:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 526148 Nr: 2071-59.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ANTONIO PINHO HERANE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:OAB/MT 11183

 VANESSA PINHO SILVA - OAB/MT 11183, da audiência deInstrução e 

Julgamento designada para o dia16.08.2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 333316 Nr: 1938-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR JOSÉ JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284

 Tendo em vista que o acusado não foi encontrado (fl. 213), INTIME-SE o 

seu advogado para, no prazo de cinco dias, informar o endereço 

atualizado de seu cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 533728 Nr: 6445-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADILSON LAURO DE ABREU, WILLIAN 

FERNANDO SILVA COSTA, RODRIGO MAURICIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, KARINE APARECIDA BRINQUEDO 

BENITES - OAB:23.227

 Em sendo tempestivo, RECEBO a apelação interposta (fl. 199).

INTIME-SE o Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 507512 Nr: 17685-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCINEY DIOGO DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 Em consulta ao endereço eletrônico do Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Mato Grosso (www.crmmt.org.br) verifiquei que o endereço 

correto da Dra. Ana Cristina Cardoso Gonsalves de Oliveira, é Avenida 

das Flores, nº. 240, sala 04, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT.

EXPEÇA-SE novo mandado.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 487845 Nr: 6786-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLWYNN HOOBERT LIMA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO para o advogado o Advogado da vítma Rinaldo Freitas Vieira, 

apresentar alegações finais com relação ao acusado KELLWYNN 

HOOBERT LIMA MELO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 531018 Nr: 4936-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Por todo o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, PRONÚNCIO o réu LUCAS DA SILVA SANTOS, qualificado alhures, 

para que seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela 

prática, em tese, artigo 121, §2º, incisos III e VI, e §2º-A, inciso I, além do 

artigo 147, caput, todos do Código Penal, na forma tentada (artigo 14, 

inciso II, do Diploma Penal) c/c a Lei n. 8.072/1990, na forma da Lei n. 

11.340/2006.Ainda, defiro o pedido do Parquet Estadual (em sede de 

memoriais) concernente a juntada do Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 

1.1.02.2018.004874-01 de fls. 181/182.Por fim, informo respaldado no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro que esta sentença não é o momento 

oportuno de averiguar a existência ou não de eventuais agravantes, 

atenuantes, causa de diminuição de pena, concurso de crimes (material ou 

formal) ou continuidade delitiva. (...)Dessa forma, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA do réu LUCAS DA SILVA SANTOS, com fulcro no artigo 312, 

caput c/c artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, (...) Preclusa a 

decisão de pronúncia, encaminhe-se os autos ao Juiz Presidente do 

Tribunal do Júri, nos moldes do artigo 421, caput, do Código de Processo 

Penal.Publique-se.Registre-se.Intime-se o réu preso e o Ministério Público 

pessoalmente, conforme disciplinado no artigo 420, inciso I, do Diploma 

Processual Penal.Várzea Grande-MT, 11 de julho de 2018. Eduardo 

Calmon de Almeida Cézar.Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 482732 Nr: 3539-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRG, ESR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N. 3539-92.2017.811.0002 – Código 482732

ESPÉCIE: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: M.R.G.

PARTE REQUERIDA: ESTADO DE MATO GROSSO

INTIMANDO(A, S): M.R.G., brasileiro, adolescente, representado por Elaine 
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Souza Rodrigues, CPF: 848.507.602-87, RG: 2003509-8, Filiação: Reni de 

Souza Rodrigues e Osmar Rodrigues, data de nascimento: 28/08/1977, 

brasileira, natural de Cacoal/RO, solteira, do lar, telefone: 99930-6390, 

Endereço: Rua J, quadra n. 49, casa 15, Bairro Jardim Paula II, Várzea 

Grande/MT, CEP 78.110-000.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, III C/C § 1°, DO NCPC, pois este 

encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito. Eu, Milena 

Fernandes Machado, digitei.

 Várzea Grande - MT, 12 de julho de 2018.

Graziela Cristiane Juchem

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 484542 Nr: 4748-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, DLCDS, ASMDCS, EVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988/O

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 231/233, mormente porque a audiência 

de fls. 227 foi designada para advertência da avó paterna e do genitor, 

não causando qualquer prejuízo à requerida/genitora.

Assim, designo audiência para oitiva da genitora e da avó materna para o 

dia 1º/08/2018, às 14h30min.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 12 de julho de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004082-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LORENCAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004082-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

DANIELA LORENCAO DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de DANIELA LORENCAO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 13659326, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005585-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004461-82.2018.8.11.0002

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:

DANIEL SANTOS PUQUIVIQUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004461-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DANIEL SANTOS 

PUQUIVIQUI 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 da custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005098-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (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 0 9 8 - 3 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: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT 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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000780-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PAULINO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar a impugnação a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393464 Nr: 7482-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:, Luiz Augusto Pirez Cezário - OAB:2090

 Procedo a Intimação para a parte Requerente, para que, em 05 (cinco) 

dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for 

necessário para o deslinde da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 232460 Nr: 12540-82.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ANTUNES BASÍLIO, ELIANE TEREZINHA ZORTEA 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:AOB/SP232070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:OAB/SP257.907

 Vistos.

.

1. Com a publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a 

suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, 

bem como de execuções e cobranças judiciais em curso.

2. Dessa forma, considerando que o instrumento de crédito dos autos, 

enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, 

determino a suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 

2018.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 20902 Nr: 653-58.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTUNES BASÍLIO, ELIANE TEREZINHA 

ZORTEA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:AOB/SP232070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:OAB/SP257.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Vistos.

.

1. Com a publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a 

suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, 

bem como de execuções e cobranças judiciais em curso.

2. Dessa forma, considerando que o instrumento de crédito dos autos, 

enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, 

determino a suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 

2018.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381893 Nr: 28179-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRTADORA DE CONSÓRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JORGE PROFETA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Requer o credor a intimação do executado para que este efetue o 

pagamento do débito já acrescido de honorários de 10% (dez por cento) e 

juros de 12%, para tanto, junta planilha do débito.

2. Pois bem, com a nova sistemática processual, o devedor será intimado 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, 

se houver.

3. Entrementes, segundo entendimento consolidado pelo STJ, no 

cumprimento de sentença, a aplicação da multa prevista no antigo art. 

475-J do CPC (atual 523, § 1º, CPC/2015), depende do trânsito em julgado 

da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, 

mediante publicação na imprensa oficial.

 4. Ademais, de acordo com o art. 523, § 1º do CPC "não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa 

de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por 

cento".

5. Com efeito, observa-se que a parte vencida ainda não foi intimada a 

efetuar o pagamento.

6. Assim, intime-se a o credor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do art. 524 do CPC (índice de correção monetária adotado, juros 

aplicados e as respectivas taxas, termos inicial e final dos juros e da 

correção monetária utilizados e periodicidade da capitalização dos juros), 

observando o disposto na sentença prolatada às fls. 77.

7. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308111 Nr: 4069-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A

 Vistos.

1. Intime-se a parte devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, 

I), ou, se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena 

de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do 

CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297320 Nr: 17742-35.2012.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: MILTON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS LOIDE LACERDA DA 

SILVA - OAB:11853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

2. Após, voltem-me conclusos para análise do pleito de fls. 197/198.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 259011 Nr: 18548-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CÉSAR MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904, JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 

12.350

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de pedido formulado pelo requerido, a fim de que 

seja intimada a instituição financeira a pagar/restituir o valor do VRG, ou, 

alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o 

valor devido e atualizado do VRG.

2. Em que pese o requerimento formulado pelo requerido, verifico que se 

trata de cálculo aritmético, passível de elaboração pelo requerente.

 3. Dessa forma, com fulcro no artigo 509, §2º do CPC, indefiro o pedido 

requerido, uma vez que tal ato cabe à parte interessada, por entender que 

a apuração do valor da condenação depende apenas de cálculo 

aritmético.

4. Concedo, pois, à parte autora, o prazo de 05 (cinco) dias para que 

apresente o cálculo do valor devido e eventuais pedidos na fase de 

cumprimento de sentença, se for o caso.

5. Após, conclusos para deliberações.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297804 Nr: 18269-84.2012.811.0002

 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: ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF 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: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

.

1. Considerando que foi concedida a justiça gratuita ao autor às fls. 54/55, 

não há que se falar em cobrança de custas processuais.

2. Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78015 Nr: 775-56.2005.811.0002

 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): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DIMELIFE 

LTDA

 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: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265

 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. Em caso de 

inércia, intime-se o exequente pessoalmente para que em prazo igual, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305844 Nr: 1572-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DAYCOVAL, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223

 Vistos.

.

1. Inicialmente, determino o imediato cumprimento dos itens 1 e 2 da 

decisão de fls. 195.

2. Após, em atendimento ao pedido de fls. 197/198, determino a expedição 

de carta de citação à requerida Banco Cruzeiro do Sul S/A no endereço 

indicado naquela peça.

 3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112313 Nr: 7870-69.2007.811.0002

 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): NATAL DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CESAR DIAS 

AMORIM - OAB:6.470

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do autor às fls. 128.

2. Considerando que autor informou nos autos a devolução do objeto da 

demanda (câmera de vídeo digital) e nada requereu, determino a remessa 

dos autos ao arquivo, com as baixas de estilo.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298836 Nr: 19394-87.2012.811.0002

 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: CAMILA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC FINANCEIRA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029516/7/2018 Página 471 de 476



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13994-A

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298166 Nr: 18674-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 450881 Nr: 12292-72.2016.811.0002

 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: MARIA LUZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Vistos.

.

1. Em que pese a determinação contida às fls. 57, item 5, para 

apensamento dos autos à ação declaratória nº 305844, em análise mais 

aprofundada ao feito, vejo que o mérito requerido nestes autos não se 

confunde com o mérito da ação declaratória.

2. Desta forma, determino o desapensamento dos autos e, na sequência, 

remeta-os conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 218447 Nr: 13884-35.2008.811.0002

 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): CRISTINA GLYCIDA DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038 OAB/MT

 Vistos.

.

1. Intimem-se o patrono do requerido a manifestar-se sobre o depósito 

judicial a título de honorários de sucumbência (fl. 200/203), no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Havendo concordância, desde já defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da patrona, mediante a comunicação dos dados 

bancários para a respectiva transferência.

 3. Após, encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221051 Nr: 1284-45.2009.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CECILIA KLEIN IBING MINUSCULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 Vistos.

1. Considerando que aportou ao processo em fls. 315/320 a decisão que 

julgou o Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, o seu 

prosseguimento é a medida a ser tomada.

2. Pois bem, a fim de que o processo tome seu regular prosseguimento, 

concedo às partes o prazo igual de 5 dias para que pugnem pelo que 

entenderem necessário.

3. Após, conclusos.

 4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387168 Nr: 3401-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO PODER LEGISLATIVO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CREDILEGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:OABMT10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O

 Vistos.

1. Em atenção ao Principio do Contraditório e da Ampla Defesa, concedo o 

prazo de 5 dias para que o exequente se manifeste sobre o pedido do 

executado em fls. 105/116.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Por derradeiro, determino para que a Secretaria deste Juízo proceda a 

renumação do processo a partir das fls. 116.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289006 Nr: 8502-22.2012.811.0002
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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: ADEMIR DALLA VECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

1. Considerando que o presente feito é composto por dois volumes, 

verifico que as folhas 192/196 foram juntadas de forma equivocada no 

volume I.

2. Desta forma, determino o desentranhamento das referidas folhas do 

volume I e, consequentemente, a juntada no volume II, retificando a 

numeração das páginas.

3. Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294438 Nr: 14556-04.2012.811.0002

 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: RAUANE CRISTINA DE OLIVEIRA, ANTONIA APARECIDA 

MARCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo, em favor 

do patrono da autora, conforme requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

pela parte às fls. 149.

3. Após, intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito e, em caso de 

inércia, arquivem-se com as baixas a anotações necessárias.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278586 Nr: 22211-61.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. S. DA ROCHA FREITAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:4466/MS

 Vistos.

1. Intime-se a devedora, através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC.

2. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313218 Nr: 9360-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI DUARTE DESUITE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9963

 55. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.56. Condeno o requerido 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 que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.57. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.58. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336263 Nr: 4711-74.2014.811.0002

 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 J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA ÂNGULO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 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.: 386161 Nr: 2724-66.2015.811.0002

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO PEREIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague novamente a diligência 

do Oficial de Justiça no bairro centro em Várzea Grande para cumprimento 

do Mandado, o depósito deverá ser efetuado na conta eletrônica do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387483 Nr: 3636-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LIDIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a Intimação da parte Credor(a),para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005449-06.2018.8.11.0002

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:

ALOIS ANTONIO MAXIMIANO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005449-06.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALOIS ANTONIO MAXIMIANO DE 

AVILA 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: 1004185-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER REIS DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004185-85.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: WAGNER REIS DE MENDONÇA Vistos. 1. Considerando que a 

presente demanda é embasada em título executivo à luz da legislação 

processual vigente, bem como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o 

pedido retro quanto à conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. 

Alterem-se os dados constantes do feito. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa para R$ 21.531,95 (vinte e um mil, 

quinhentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), junto ao 

registro do feito. 3. Posteriormente, intime-se o autor para, havendo, 

recolher a diferença das custas processuais. 4. Feito isso, cite-se a parte 

devedora para pagarem o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 5. Não 

efetuado o pagamento, deverá o Senhor Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 6. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 7. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 8. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 9. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 10. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004131-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA CRISTIANA DANTAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004131-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANUSA CRISTIANA DANTAS DE ARAUJO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S.A, em desfavor de VANUSA CRISTIANA DANTAS DE 

ARAUJO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

13570344, 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: 1005287-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

LISNEIA DE LIMA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005287-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
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REQUERIDO: LISNEIA DE LIMA BARROS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A, em 

desfavor de LISNEIA DE LIMA BARROS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição de Id. 13945022, 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. 

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
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