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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 023/2018 – DF

 A 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, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE);

CONSIDERANDO aResolução nº 03/2018 do TP/TJMT que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que o § 2º do artigo 71 da normativa dispõe que os 

mandados, cujo conteúdo deverá observar as exigências previstas no 

artigo anterior (artigo 70), bem como ofícios, serão encaminhados pelo 

Sistema PJE para a Central de Mandados para distribuição e cumprimento, 

cabendo sua impressão ao Gestor da Central ou, na sua falta, ao próprio 

Gestor Judiciário;

 CONSIDERANDO que ferramentas necessárias para impressão dos 

mandados judiciais pelo Gestor da Central de Mandados ou Gestor 

Judiciário da Vara ainda estão pendentes de implantação pelo respectivo 

Sistema (§ 4º e §6º do artigo 70 R esolução 03/2018-TP/TJMT

 RESOLVE:

 Art. 1º Os mandados judiciais deverão continuar sendo impressos para 

cumprimento pelos próprios Oficiais de Justiça até a implantação pela CGJ 

( §6º do artigo 70) da ferramenta que atende o § 4º do artigo 70 da 

Resolução nº 03/2018 do TP-TJMT.

 Publique-se. Intime-se e encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral de 

Justiça, a Presidência do Tribunal de Justiça e ao Comitê Gestor o PJE.

 Cuiabá, 18 de julho de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0718365-51.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

RAQUEL RIOS DE SOUZA

ADVOGADO (A):

DRA. ROSE GUSMÃO DE MOURA (OAB/MT 12.720)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por RAQUEL RIOS DE SOUZA para 

desarquivamento do processo n. 19041-32.2009.811.0041 (CÓDIGO 

382932), estando o expediente devidamente instruído com a procuração e 

pedido de gratuidade alusiva à taxa de desarquivamento.

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

desarquivamento, exclusivamente em relação a este pedido.

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

providências pertinentes.

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

Cuiabá, 16 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA nº 0717934-17.2018.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) ELISÂNGELA DOS ANJOS SOARES FARIAS, Matrícula nº. 

9674, Oficial de Justiça, lotado(a) no(a) Juizado Especial Criminal Unificado 

- Comarca da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 067/2018/GRHFC, comunicou que a servidora é efetiva e 

estável no cargo de Oficial de Justiça, 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 27/05/2013 a 

27/05/2018, 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, 17 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 371/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III ADILSON 

FIGUEIREDO CUNHA, matrícula nº. 6211, do(a) Central de Administração - 

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

0719016-83.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ADEMIL LUIZ DA SILVA, matrícula nº. 8654, 

Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Administrativo III, no período de 09/07/2018 a 28/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 372/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III EZEQUIAS DE 

ARRUDA COIMBRA, matrícula nº. 8559, do(a) Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 
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0719026-30.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) APARECIDA FRANCHINI, matrícula nº. 7970, 

Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Administrativo III, no período de 16/07/2018 a 04/08/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 373/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 11 (onze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2012, pela Gestora Geral de Entrância Especial 

GICELDA ROSA FERNANDES DA SILVA SPÍNOLA, matrícula nº. 3235, 

do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - SDCR, conforme 

consta do expediente CIA nº. 0718856-58.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) OLGA DE OLIVEIRA LEITE, matrícula nº. 480, 

Técnica Judiciária, lotado(a) na Central de Distribuição - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestora Geral de 

Entrância Especial, no período de 23/07/2018 a 02/08/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383763 Nr: 19494-27.2009.811.0041

 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: URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM LTDA ME, 

ROBERTO WAGNER PAULI, CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

decretação da falência da(s) empresa(s) URBANO CABELEREIROS E 

MAQUIAGEM LTDA-ME. bem assim conferir publicidade à relação nominal 

de credores. Credores Classe Quirografária: Banco do Brasil S/A, R$ 

20.158,96; Unibanco S/A, R$ 26.357,67; Caixa Econômica Federal, R$ 

87.944,93; Banco Santander S/A, R$ 126.684,51; Banco Bradesco S/A, 

R$ 144.268,01. Soma: 405.414,08 R$. Credores Classe Trabalhista: 

Aparecida de L. da Silva, R$ 829,71; Marcia Pomposia de Oliveira, R$ 

1.139,89; Tania Regina de A. Silva, R$ 1.139,89; Josiane Jacob Avelar, R$ 

1.139,89. Soma: 4.249,38 R$. TOTAL: R$ 409.663,46.

Despacho/Decisão: (...) CONVOLO em FALÊNCIA a presente 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e por conseqüência, DECRETO hoje, nos 

termos dos arts. 61, § 1º, 73, IV, e 94, III, "g", da Lei n. 11.101/05, a 

FALÊNCIA da empresa URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA-ME, inscrita no CNPJ/ME sob nº 06.128.746/0001-61,localizado a rua 

Henrique Pinheiro Guedes nº 151, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, 

tendo como sócios as pessoas de MARIUZAN TEIXEIRA DE SOUZA, 

brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 522.258.281-72 e RG 

nº 781.221 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Manoel Leopoldino, 

350, Bairro Araés, Cuiabá/MT; VERONICA PAIVA DA SILVA, brasileira, 

casada, empresária, portadora do CPF nº 836.945.954-49 e RG nº 

073.616.074-8, residente e domiciliada na Avenida Senador Filinto Muller, 

347, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT; e, BERNADETE FÁTIMA FLORENTINO 

DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº 

275.166.791-00 e RG nº 0312139-9 SSP/MT, residente e domiciliada na 

Rua João Pessoa, 25, Bairro Cidade Verde, Cuiabá/MT. (...) c)Fixo o termo 

legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias, contados do pedido da 

recuperação judicial. d) Em relação a lista nominal de credores (art. 99, III), 

o edital do art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, publicado o edital, os credores 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial 

suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, 

caso já não estejam nos autos.(...)l) Expeça-se edital, nos termos do art. 

99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, devendo nele constar, quanto a 

relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/05, 

que a mesma já foi publicada quando da recuperação judicial. (...) n) os 

credores que já apresentaram suas habilitações e/ou impugnações não 

necessitam, ao menos por ora, reiterá-las ou proceder novas habilitações 

e/ou impugnações. (...) Cumpra-se expedindo o necessário.Ás 

providências

Advertência: Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar diretamente ao administrador judicial suas habilitações ou 

divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º da lei 

11.101/05). Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi 

nomeado como administrador judicial Christiano Alexandre Gonçalves de 

Souza, com endereço sito na Av, São Sebastião, nº 2909, bairro 

Quilombo, Cuiabá (MT), fones (65) 2129-0597 e (65) 98112-7846, 

franqueando-se, por intermédio do aludido administrador judicial, a 

consulta dos documentos atinentes às falidas.

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, VINICIUS SANTANA 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1173131 Nr: 41379-53.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 Visto.

I - DEFIRO o pedido de vista do Processo Cód. n.º 166027 formulado pelo 

requerido EDSON TELES DE FIGUEIREDO JÚNIOR e, também, de novo 

prazo para manifestar, tudo pelo lapso de 15 (quinze) dias úteis (fls. 

28/36).

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

seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126907 Nr: 21701-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

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

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126867 Nr: 21667-77.2016.811.0041

 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: CICERO TENORIO DE MELO, 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:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1064165 Nr: 52795-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C.N.Ribeiro - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação das 

partes no tocante à decisão/despacho proferido dia 07/06/2018, promovo 

sua republicação para tal fim: "Visto.Considerando o disposto no artigo 10, 

do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, manifestar sobre as 

alegações do banco impugnado (fls. 514/526) e do administrador judicial 

(fls. 531/532).Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191694 Nr: 1971-21.2017.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO DE FARIAS MATIAS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232114 Nr: 15573-79.2017.811.0041

 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: ROSIVELTON DA CONCEIÇÃO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHASHA MARIA BRAGA 

ARTEGA SANTIAGO - OAB:RO 4.965, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

se manifestarem nos presentes autos, no prazo comum de 15(quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064165 Nr: 52795-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C.N.Ribeiro - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 Visto.

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

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

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

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

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias 

úteis, manifestar sobre as alegações do banco impugnado (fls. 514/526) e 

do administrador judicial (fls. 531/532).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1173131 Nr: 41379-53.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 Visto.

Os autos vieram-me conclusos em razão do Sr. Gestor Judiciário ter 

certificado à fl. 25, que na manifestação do requerente não haviam 

documentos a serem trasladados para formação do INCIDENTE DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS do antigo síndico ÉDSON TELES FIGUEIREDO 

JUNIOR.

Pois bem, como se vê dos autos a decisão proferida nos autos principais 

(FALÊNCIA n.º 9734-69.2000.811.0041 – Cód. 80525), trasladada para o 

presente feito à fl. 04, contém comando consecutivos que estão 

pendentes de cumprimento pela Secretaria do Juízo (itens 2, 2,1, 2.2, 2.3).

Desse modo, devolvo os autos em Cartório para integral cumprimento da 

decisão de fls. 04/05.

 Cumpra-se IMEDIATAMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1173131 Nr: 41379-53.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT

 Visto.

Determino que o Sr. Gestor Judiciário certifique se o item “1.2” de fl. 04-v 

já foi devidamente cumprido no que tange a juntada das cópias que 

acompanharam a petição do Sr. Édson Teles Figueiredo Junior de fls. 

35.475/35.486 (vol. 163).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 381995 Nr: 18157-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MATOS A. FILHO COMÉRCIO ME, VISÃO 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, NAOR DE MELO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Verifico dos autos que ROSANA DE ALMEIDA GONÇALVES e ANTÔNIO 

DE MATOS ARRAIS interpuseram respectivamente às fls. 923/976 e 

977/1.027, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 

912/916, que determinou a extensão dos efeitos da falência às 07 (sete) 

demais empresas pertencentes ao GRUPO ECONÔMICO “LIU MODAS”, 

discriminadas no decisum, bem como desconsiderou a personalidade 

jurídica das mesmas para o fim de incluir seus sócios e administradores.

Verifico, outrossim, que o administrador judicial requereu a extinção sem 

resolução do mérito, tanto do presente feito quanto dos autos em apenso 

(código 394962), “ante a inexistência de bens e recursos para a 

realização do concurso de credores e sequer para pagamento dos 

créditos extraconcursais” (fl. 1048).

Pois bem, a fim de evitar tumulto processual no processo de falência, bem 

como visando solucionar a questão sem interromper o curso do 

procedimento falimentar que, segundo mencionado alhures tem pedido de 

extinção do feito em razão da falta de ativos da massa, entendo 

conveniente a formação de um único incidente para análise de ambos os 

embargos de declaração.

Face ao exposto, passo a tecer as seguintes deliberações:

1 – Para fins de formação do incidente único, determino que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO, extraia cópia das seguintes folhas 923/976, 977/1.027, 

1053/1055, bem como da presente decisão.

1.1 – Formado o incidente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para parecer sobre os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 923/976 e 

977/1.027, bem como sobre a manifestação do administrador judicial de 

fls. 1053/1055.

1.2 – Após, conclusos o incidente para deliberações.

2 – Sem prejuízo da determinação supra, encaminhem-se os autos da 

falência para o Ministério Público para parecer sobre o pedido de extinção 

do presente feito falimentar formulado pelo administrador judicial em sua 

manifestação de fls. 1040/1049.

2.1 – Com a manifestação do parquet, voltem-me os autos da falência 

conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 394962 Nr: 30474-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATOS 

ARRAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MAGAZINE ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, NAOR DE MELO FRANCO, FAVORITA 

MODAS E CONFECÇÕES LTDA, COMERCIAL POLO COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA ME, LIU MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDA TEREZINHA PINHEIRO - 

OAB:11480/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO M. 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer sobre o 

pedido formulado pelo administrador judicial às fls. 922/933 para extinção 

tanto do presente feito quanto dos autos em apenso (código 381995), 

“ante a inexistência de bens e recursos para a realização do concurso de 

credores e sequer para pagamento dos créditos extraconcursais” (fl. 

930).

II – Com a manifestação do parquet, voltem-me os autos da falência 

conclusos para deliberações.

III – Certifique o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO se os valores de fls. 827/828 dos 

autos em apenso (código 381995), já foram levantados pelo administrador 

judicial e/ou se existe saldo remanescente referente aos depósitos em 

questão em favor do auxiliar do Juízo.

IV – Sobre os pedidos de levantamento de depósitos judiciais formulados 

pelo administrador judicial às fls. 930/931, ouça-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1096079 Nr: 8896-67.2016.811.0041

 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: ALMIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W4 CONSTRUTORA LTDA, WANDERCY CIRILO 

DE SOUSA, WILSON MAGALHAES DA SILVA, WELLINGTON GONÇALO 

OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar 

sobre o retorno do AR de fl. 34, bem como sobre as contestações 

apresentadas às fls. 35/45, 48/52.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 943555 Nr: 56623-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DE LARA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

 Visto.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 18165 Nr: 13348-48.2001.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOVERDI S/A, CELSO PERINI, ANÉLIO MAZZOCCO, 

BRUNO MEDEIROS PACHECO, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 9779, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 
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MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DO DEVEDOR interposto por FRIGOVERDI S/A E 

OUTROS, em razão da execução movida em seu desfavor pelo BANCO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, em que a falida, por intermédio de seu 

antigo síndico, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito 

(fls. 78/79).

Informa que a HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 879/2001, se refere, também, 

ao contrato nº 567303, objeto da ação de execução, e que naqueles autos 

já foi determinada a inclusão do crédito em favor da embargada.

 Parecer do Ministério Público pela extinção do feito ante a perda do objeto 

da demanda (fls. 92/93).

O novo síndico reitera os termos do pedido formulado pelo anterior (Bruno 

Medeiros Pacheco), “tendo em vista que os valores que ensejaram a 

presente ação estão integralmente habilitados no processo falimentar nº 

155/2000 (Frigoverdi S/A)” (sic – fl. 98).

Com efeito, verifico que o crédito objeto desta ação encontra-se 

integralmente habilitado no processo da falência de Frigoverdi S/A, e, 

portanto, não mais se justifica a continuidade deste incidente, impondo-se 

o reconhecimento da perda do objeto.

Ante o exposto, declaro a superveniente perda do objeto e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes serão arcadas pela parte autora, e 

deixo, contudo, de arbitrar honorários advocatícios por não haver 

contenciosidade.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74678 Nr: 10799-02.2000.811.0041

 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: TELEVISÃO CIDADE VERDE LTDA., ALCEDO 

FERNANDES ALONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEDO FERNANDES ALONSO - 

OAB:, EDUARDO MAHON - OAB:6.636 - MT, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890249 Nr: 23367-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DE OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, RAFAEL PAIVA MACHADO - OAB:OAB-MT 20.827

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

OAB:9229/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 948900 Nr: 59593-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER VINICIUS DE LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, DANIELA BERTANI - OAB:14.501/MT

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

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, Lorena Mary Silveira 

Fontoura - OAB:15110, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064154 Nr: 52787-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Visto. No caso em análise, não há noticias de que a recuperanda, ora 

impugnante tenha, em momento oportuno, impugnado o crédito arrolado na 

recuperação judicial, mas ao contrário, o fez a destempo, tendo deixado 

precluir o seu direito. Assim, considerando que o Edital contendo a 

Relação de Credores do Administrador Judicial, foi publicado no Diário 

Oficial em 29 de Outubro de 2015 (doc. anexo); e tendo em vista que a 

presente impugnação foi protocolada somente em 13 de Novembro de 

2015, ou seja, fora do prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, que 

expirou em 09 de Novembro de 2015, deve o incidente ser tido por 

intempestivo. Desse modo, não há como admitir a impugnação retardatária, 

não havendo previsão legal para o processamento do presente pedido tal 

como pretende o impugnante. Ante o exposto, declaro extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do código 

de Processo Civil. Custas pelo impugnante, se houver. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088273 Nr: 5337-05.2016.811.0041

 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: JOSUE LOPES LENSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

MUNIZ DIAS - OAB:1147/RO, EVANETE REVAY - OAB:1061/RO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

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

decisão proferida à fl. 103, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

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

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 974259 Nr: 11298-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA HELENA DA SILVA, IDSZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, ROSILDA 

HELENA DA SILVA, EDSZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE - OAB:, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1171350 Nr: 40713-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

REZENDE - OAB:10955, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 766263 Nr: 19010-07.2012.811.0041

 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: SUPERMERCADO MODELO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT

 Impulsionando os autos intimo o Administrador Judicial da massa falida do 

Supermercado Modelo para esclarecimentos acerca da ação de 

desapropriação e a atual situação do bem, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 379428 Nr: 15235-86.2009.811.0041

 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: JOACIL DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

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

OAB:8.575/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 798257 Nr: 4645-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LIDIO DA SILVA, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT, Monica Cristina Pereira dos Santos - OAB:12159, 

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462, SIMONE REGINA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296873 Nr: 7465-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINA MORAES DE SOUZA FERREIRA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, NICOLE JAHN LOCKS - OAB:321684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1061654 Nr: 51716-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Intimo o administrador judicial para se manifestar nos autos no prazo de 

5(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1103828 Nr: 12055-18.2016.811.0041

 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: WILSON DIAS DE SOUZA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:16372/O, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 
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THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006394-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO NOBRE COSTA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ OAB - MT0010688A (ADVOGADO)

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jailson da Cruz Melo (RÉU)

Marcia (RÉU)

João, por alcunha JACARÉ (RÉU)

Manoel (RÉU)

Jovenil da Cruz Melo (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006394-70.2018.8.11.0041. AUTOR: NORBERTO NOBRE COSTA LEITE 

RÉU: JAILSON DA CRUZ MELO, JOVENIL DA CRUZ MELO, JOÃO, POR 

ALCUNHA JACARÉ, MARCIA, MANOEL Vistos. Não obstante a 

documentação dos autos, e ainda o disposto no art. 1.196 da 

CNGC-Judicial, e ainda nos termos do art. 562, do CPC, entendo 

necessária a realização da audiência de justificação para melhor 

esclarecimento sobre a sua posse fática e esbulho na área em litígio, em 

especial por ainda não estar esclarecido a forma como a parte exercia a 

posse sobre o imóvel. Para a audiência de justificação designo o dia 

23/08/2018, às 13h30min. 1. CITEM-SE os réus para contestarem a ação 

no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a 

defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIME-OS para comparecerem à audiência de justificação na data 

designada, esclarecendo que poderão intervir, desde que o façam por 

intermédio de advogado. 2. Cientifique-se o INTERMAT sobre a existência 

do conflito, ENCAMINHANDO CÓPIA do georreferenciamento da área, se 

houver, e/ou croqui de localização para querendo, prestar informações 

que entender relevante. 3. Dê ciência ao Ministério Público da audiência 

designada e à Defensoria Pública, por se tratar de conflito coletivo 

envolvendo partes hipossuficientes, nos termos do art. 565, § 2°, do CPC. 

4. DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla 

publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, 

jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros 

meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, 

§3°, do CPC, devendo ser comprovado o cumprimento até a realização da 

audiência de justificação ao menos a fixação de placas informativas na 

região do conflito. 5. Cumpra-se com MÁXIMA urgência. 6. O sr. Gestor 

deverá justificar em 48 horas o motivo pelo qual um processo com pedido 

liminar para ser apreciado e com prioridade demorou 60 dias para vir 

conclusos após a juntada do parecer pelo Ministério Público Cuiabá, 16 de 

julho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 721100 Nr: 16585-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA IZABEL GENTILE NEVES, ADEMIR NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CELIA ANFFE BEZERRA, HELIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, Fábio Artur da Rocha Capilé - OAB:6187, LUIS 

ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - OAB:3759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CÁSSIO 

DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:13441-E, PAULO SERGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325/MT, SUELEN SILVA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16907

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte 

Requerida tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 955354 Nr: 2760-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUM BELEZA E ESTÉTICA LTDA - ME, JESUS ONOFRE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR, JOCELI 

GRACIELE MARTINS

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

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 797969 Nr: 4354-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOURADO DE FRANÇA

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

OAB:11968, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O, MANOEL COSTA PARRIÃO - OAB:13.944/MT, PRISCILA 

FERREIRA GALENO - OAB:13.936/MT

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

conforme CERTIDÃO de fls. 209, cujo ato imcompleto foi a INTIMAÇÃO do 

Requerido, INTIMO A PARTE AUTORA REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR 

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

novas diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor 

Judiciário independentemente de novo impulso Judicial, desde que não 

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

CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 849878 Nr: 53007-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELY BERGAMIN

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 10 de 480



 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DE SOUZA, SALVADOR 

APARECIDO, CARLÃO DA FILADÉLFIA, MANOEL MESSIAS GUIMARÃES, 

MANOEL BORGES DE CARVALHO, NIUZETE COUTINHO MAGALHÃES, 

JULIO CESAR SOUZA FILHO, ADORIAS ALVES DE ARAUJO, Adelar de 

Oliveira Starki, Cristina Gonçalves Guerra, Adeilson de Oliveira, Lorenir 

Secchi, Otávio Paulo de Alcântara, MACIEL SANTOS BATISTA, REUS 

INDETERMINADOS (QUE SE ENCONTRAM NA POSSE DO IMÓVEL), Milton 

Barbosa, Adailton Barra, Valdir, JULIO CESAR JUNIOR SANTOS DE 

ABREU, Reinaldo Tito, Valderlei Pio, Marcos Rogério da Silva, Gerson 

Souza, Silas Lopes, TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES E 

INCERTOS., REUS INOMINADOS, ANTONIO CARLOS VENTURA, LUIZ 

CARLOS QUEIROZ, JORGE IRANI QUEIROZ, ELIZEU ANTONIO QUEIROZ, 

ALEXSANDRO DE ABREU PERES, ANTONIO CARVALHO PERES, ARLINDO 

FERNANDES PACHECO, JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, NIVALDO 

GONÇALVES RODRIGUES, HELIO DE SOUZA, ADEMIR BRASILIANO DE 

BARROS, LUCIANO DA SILVA CARDOSO, VIRGILIO GONÇALVES FILHO, 

AMILTON DE CARVALHO PERES, ANTONIO CANDIDO NETO, LEVINO 

APARECIDO CARDOSO, LORENTINO DO CARMO DE JESUS, MARLENE 

GONÇALVES RODRIGUES, SILVANEI RODRIGUES GOULART, VALDIR 

VILLA, JOSÉ CARLOS GOULART, RONI ELIAS CARDOSO, JAIR PIVETA DE 

BRITO, ANTONIO VAZ VARGAS, DAIANE BERNARDES PRESTES, MARLI 

CORREIA NARDY, CATIA DOS SANTOS SANTANA, ERNANDA 

BERNARDES PRESTES, IDENILDA DE SOUZA SANTOS, GELSON 

MORBACH, JOÃO PAULO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:21.949-O/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MARCEL 

ALEXANDRE LOPES - OAB:6454, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA 

- OAB:7.844-B

 Vistos em correição.

1. Cumpra-se a decisão nos autos de Cód. 1297054 e autos de cód. 

1281657, após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004284-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI BYLICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1001715-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006072-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006841-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESSIER ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008338-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIVALDO DO ESPIRITO SANTO (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:

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008318-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FLORINDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008355-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006857-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO RAIMUNDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021015-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIAS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009020-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENITO JUSTINO 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:

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) 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: 1003217-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DA SILVA (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 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: 1007184-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. S. D. S. (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:

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) 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: 1012883-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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) 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: 1001876-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENERSON HALICE SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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: 1038858-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PRAXEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (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: 1029216-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002049-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FRANCISCO BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016350-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUCOLOTTI (EXEQUENTE)

ANDRE GUILHERME SUCOLOTTI (EXEQUENTE)

NADIANA AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFG BRASIL S/A (EXECUTADO)

AFG BRASIL S/A (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003326-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT0018219A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - 794.524.851-91 (PROCURADOR)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - 797.300.601-00 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003326-49.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROCURADOR: JOAQUIM FELIPE 

SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY Vistos em correição. Apense-se 

ao feito no qual foi designada audiência de conciliação. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de maio de 2.017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005186-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY JOSE ALVES (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)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 
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para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 6852222), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005896-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROTUR - SOCIEDADE BRASILEIRA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE 

TURISMO, HOTELARIA E GASTRONOMIA LTDA - ME (REQUERIDO)

RMEC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 Diligência 

Negativa (AR) – Id. 8234275 a Id. 8346918 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016196-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem acerca da 

Certidão de Decurso de Prazo (Id. 14248223), requerendo o que entender 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022136-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO FELIX DE BRITO (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:

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020436-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO LUCINDO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGHAM ABOU GHADDARA (EMBARGADO)

JAMAL KASSEN OMAIS (EMBARGADO)

 

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, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id 9435688), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012876-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ZILIANI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1012876-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO ZILIANI NETO RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. SEBASTIÃO ZILIANI NETO, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe ingressou com a presente 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL, em face de RODOBENS INCORP. IMOB. 304 – SPE 

LTDA, também qualificado na exordial, suscitando em síntese a existência 

de atraso na entrega do imóvel que teria adquirido e a intenção em 

rescindir o contrato, ao que formulou pedido de tutela de urgência para a 

devolução imediata dos valores adimplidos. É o necessário relato. Decido. 

Para a concessão da tutela de urgência em questão necessário se torna a 

verificação dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. 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] Da análise dos autos não verifico a presença dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada, 

principalmente o risco do dano. Ademais, é necessário consignar, ainda, 

que o autor pretende a concessão de tutela de urgência na qual resta 

estampado o periculum in mora inverso, na medida em que não caucionam 

o presente feito. Por fim, entendo que o direito invocado pela mesma 

necessita ser apreciado com a regular formação da angularidade 

processual. Posto isto e, mostrando-se irreversível a medida pleiteada, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Saliento, ainda, que na inicial existe 

pedido de lucros cessantes e condenação da requerida à cláusula penal 

existe no contrato. O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, 

determinou a afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.498.484 - DF (2014/0306634-9), conjuntamente com o 

REsp nº 1.635.428/SC, ao que determinou a suspensão do processamento 

de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda, como é a hipótese em 

discussão no caso em tela. Assim sendo, determino a imediata suspensão 

do presente feito, até o julgamento do 1.498.484 - DF (2014/0306634-9), 

conjuntamente com o REsp nº 1.635.428/SC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de agosto de 2.017. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021469-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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 Diligencia 

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 9291420 – juntada aos autos, 
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requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027224-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E 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 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: 1020244-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERRER ANDRADE E SILVA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Correspondência Devolvida) – Id. 9813632 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025045-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028286-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NSW COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PINTO DE CARVALHO MAGALHAES BERNARDINI OAB - 

SP310338 (ADVOGADO)

THIAGO BARELLI BET OAB - SP346581 (ADVOGADO)

GABRIELA PIERRI SCHMIDT OAB - SP377842 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12241054 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026531-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos no Id. 10622325. Nada 

Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899574 Nr: 29499-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO GOLDEN PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, 

VINICIUS CEPIL COELHO - OAB:17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANABELL CORBELINO 

SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 (...) Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração.Mantenho 

a sentença incólume.Caso haja a interposição de recurso de apelação 

pela parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição 

recursal.Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826964 Nr: 32861-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BIANCA PEREIRA RAMOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

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

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

OAB:9995/MT

 Processo n° 32861-79.2013.811.0041

Código 826964

Vistos.

As partes apresentaram acordo à fl. 340, 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 
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para cumprimento da obrigação ocorrerá em Dezembro/2018.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de 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.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 374387 Nr: 10570-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCABEM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotas todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915267 Nr: 40379-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA ROQUE DE LIMA

 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: 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 para levantamento do valor de R$ 16.732,17 

(dezesseis mil setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), 

conforme dados bancários declinados à fl. 114.Sem prejuízo, expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial conforme informações de fl. 67.Por fim, 

determino o desbloqueio do saldo remanescente no valor de R$ 

8.539,86.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.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 31663-36.2015.811.0041

Código: 1019597

Vistos.

Às fls. 109/115, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença c/c pedido de efeito suspensivo. Informou ainda o ajuizamento 

de ação rescisória a qual se encontra pendente de julgamento, contudo, 

não demonstrou se houve a concessão de tutela provisória (art. 969, 

NCPC).

Posto isto, diante da divergência dos valores apresentados, remetam-se 

os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes 

da sentença de fls. 34/36.

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).

Após, concluso para análise do pedido de fls. 109/115.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839073 Nr: 43605-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial 

colacionado às fls. 849/881, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806780 Nr: 13265-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIME TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, pelo que CONFIRMO a 

liminar deferida às fls. 42-43 tão somente em relação às informações 

prestadas às fls. 55-60, que dou por prestadas, extinguindo o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua exigibilidade por ser 

beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, 

§ 2º, incisos I a IV, § 8º, e 98, § 3º, do NCPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique o trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 130824 Nr: 16980-14.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIZIDO CARVALHO NETO, PAULO SÉRGIO 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TIVEROM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL 

RANGEL MORATELLI - OAB:2497, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3.743A

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - 

OAB: 9749-B/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1027944 Nr: 35775-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABÍLIO MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DE SÁ ROSA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ADRIANO GARCIA DA COSTA- OAB: 

13.791/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1011135 Nr: 28070-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LUIZ DO AMARAL MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE R S CAMPOS - 

OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB: 7.438/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) 

DIAS, devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o 

que neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419204 Nr: 5654-13.2010.811.0041

 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: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & BERNARDO LTDA, ANGELA MARIS 

FIGEROA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, MARLI MARIA COPINI LANNER - OAB:11262, NILSARA 

DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA- OAB: 

9.153/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764937 Nr: 17611-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ HENRIQUE DE CRISTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 
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intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR- OAB: 6.232/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) 

DIAS, devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o 

que neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014265 Nr: 29440-13.2015.811.0041

 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: ADJAIME FAGUNDES PAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MARQUES DE SIQUEIRA, LETICIA 

MARQUES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ARLETE DE FÁTIMA FURINI- OAB: 

24.249/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818298 Nr: 24663-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUINO NETO PACHECO DA LUZ, CLEUSA SALETE 

CORTES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOITI UCHIMURA, SELINA MIYAZAKI 

UCHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107, CELSO PACHECO DA LUZ - OAB:24.467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ASSIS SOUZA OLIVEIRA- OAB: 

8.107/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 112405 Nr: 2933-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ABRÃO NASSARDEN FILHO, 

CÁCILA MARÍLIA PIRES NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI HELENA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:5024/MT, REALINO DA ROCHA BASTOS - 

OAB:5.713/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

THALES AUGUSTO C. DA ROCHA BASTOS - OAB:8.586/MT, THALES 

AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO- OAB: 

15.948/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149220 Nr: 31354-78.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA JOAQUINA DE MORAES, 

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILÊO 

LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8.589

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - OAB: 2781 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, 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, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 
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feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717750 Nr: 11454-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA EXPRESS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). ESDRAS SIRIO VILA REAL- OAB: 

8.364/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891627 Nr: 24425-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJDSS, DANIELA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934552 Nr: 51751-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA- 

OAB: 4.032/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8639 Nr: 12089-86.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE AMORIM NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPROMAT CLUB - ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA CEPROMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

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

FATIMA MIRANA - OAB:6.553/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODENIR ROBERTO DONATONI 

COELHO - OAB:4545-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). GIUSEPPE ZAMPIERI- OAB: 10.603/MT, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924105 Nr: 45935-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

SANTORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ UBERCIABA TEIXEIRA BORGES 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JACKSON PELLIZZARI- OAB: 

13.831/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 155593 Nr: 216-07.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRIO MÁRCIO CABRAL 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JANE STELLE BECA SANTOS- OAB: 

23.432/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355948 Nr: 26368-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LUIZA CREPALDI MESQUITA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641/O, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA- 

OAB: 15.641/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 788367 Nr: 42325-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO SECCO, ALCIOMAR AQUINO, IVO LUIS 

TEBALDI, LEONIR AGOSTINHO CALZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JUAREZ PAULO SECCHI- OAB: 

10.483/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 1286-10.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAÍSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA. - OAB:3.127, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JUCINEI DA SILVA NUNES- OAB: 

11.799/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 804396 Nr: 10862-70.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERALDO FIGUEIREDO SÁ, DEIZY FÁTIMA FERREIRA E 

SILVA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE OLIVEIRA FARIAS, ELIANE 

OLIVEIRA FARIAS, CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198, MARCIA FIGUEIREDO SÁ - OAB:9914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNIRA LARANJEIRA 

SIQUEIRA CAMPOS MOURA - OAB:9549 OAB/DF, JANNIRA 

LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT, JUCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404, JUSCILENY SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:6404

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS- OAB: 

6.404/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 787625 Nr: 41529-73.2012.811.0041

 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: DILSON RIBEIRO DE ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). MARCELO YUJI YASHIRO- OAB: 

16.250/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1130546 Nr: 23250-97.2016.811.0041

 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: EDINEIA OLIVEIRA DA SILVA, ISAURA GONÇALVES 

REZENDE

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

SEGURO S/A

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

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). MARCELO YUJI YASHIRO- OAB: 

16.250/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071248 Nr: 55933-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MORENO DA COSTA

 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

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). MARCIO HENRIQUE CARDOSO- OAB: 

7.659/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 259847 Nr: 21148-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA ADRIEN CORREA DA COSTAMARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CORRÊA DE ARRUDA ALVES, 

MARIA DE BRITO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MARTINELLI - OAB:8634, 

STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). MAURO MARTINELLI- OAB: 8.634/MT, 

para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a 

esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707995 Nr: 1359-93.2011.811.0041

 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: SIMÁ FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MARIA PEREIRA - 

OAB:116221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL- 

OAB: 6.983/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715299 Nr: 9526-02.2011.811.0041

 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: SOLANGE MARIA DA SILVA OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAÍRA LEMES ROSA, GIL LEMES ROSA, 

CIBELE REGINA SIQUEIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA MOLINA PARADA 

PEDROSA - OAB:12593/MT, Natasha de O. Mendes Coutinho - 

OAB:16.445, SILBENE MARIA OLIVEIRA E OLIVEIRA - OAB:10852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). NATASHA DE OLIVEIRA MENDES- 

OAB: 16.445/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 850969 Nr: 53967-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). NELSON FEITOSA JUNIOR- OAB: 

8.656/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 303152 Nr: 14662-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS CARAMORI FONTES, VIVIANE 

ALONSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

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

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 259-260, instruído com os documentos de fls. 

261-316, de penhora nos rostos dos autos dos processos n. 

0301610-41.2016.8.24.0125 e 0301379-14.2016.8.24.0125, em trâmite 

perante o Juízo da 02ª Vara Cível da Comarca de Itapema/SC, dos crédito 

que os aqui executados detém em face do aqui exequente, devendo ser 

expedida a competente carta precatória com tal finalidade.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 110072 Nr: 1390-94.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. DOS PRODIGIOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BERTONCELLO JUNIOR, MACKLIFE 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 
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BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FAJARDO TRITIN - 

OAB:33.872, FRANCIELLEN BERTOCELLO DE CARVALHO - 

OAB:29.651/PR, GISELY MUNIQUE ESPERANÇA - OAB:33.525/PR

 Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 909-910, de levantamento de valores 

penhorados através do sistema Bacenjud, ao passo que a executada 

Macklife não possui advogado habilitado nos autos, sendo, portanto, 

necessária a sua intimação pessoal, que poderá ser realizada por correio 

(NCPC, 841, § 2º).

Quanto ao pedido de pesquisa de bens no sistema Renajud, tem-se que 

esta já foi realizada, conforme se denotado do documento de fl. 903.

Assim, intime-se a executada Macklife para os fins do artigo 854, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, dê o exequente prosseguimeto ao feito, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 314156 Nr: 19163-16.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VILELA ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6.373/MT

 Vistos.

Defiro ao exequente o pedido de levantamento do valor incontroverso do 

seu crédito depositado pelo executado em Juízo (fls. 184 e 459-460), 

devendo ser expedido o competente alvará em favor do seu advogado, 

que possui poderes para tanto (fl. 27 e 274), constando os dados 

bancários informados (fl. 437).

Certifique-se a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença, de fls. 463-502.

Sem prejuízo, manifeste-se o exequente acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 463-502, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807627 Nr: 14079-24.2013.811.0041

 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: ALFREDO NUNES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Vistos.

Defiro ao exequente o pedido de levantamento do valor incontroverso do 

seu crédito depositado pelo executado em Juízo (fls. 163-165), devendo 

ser expedido o competente alvará em favor do seu advogado, que possui 

poderes para tanto (fl. 27), constando os dados bancários informados 

(168-169).

Defiro, ainda, o levantamento do valor incontroverso do "excesso de 

PENHORA", ao passo que requerida a constrição do valor remanescente 

de R$ 20.365,49 (fl. 168), a respeito do qual se alega "excesso de 

EXECUÇÃO", foi penhorado o valor de R$ 323.742,46 (fl. 170), devendo, 

portanto, ser expedido o compentente alvará em favor do EXECUTADO no 

valor de R$ 300.000,00 (fl. 173), mantendo-se nos autos a diferença no 

valor de R$ 23.742,46, com os seus acréscimos, para garantia do citado 

saldo dito remanescente pelo exequente (fl. 168), até o julgamento da 

impugnação de fls. 174-187.

Sem prejuízo, manifeste-se, então, o exequente acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 174-187, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928980 Nr: 48719-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 [...] REJEITO os presentes embargos de declaração.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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370772 Nr: 7259-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS BRASIL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). NÉRY BARCO HERNANDES JÚNIOR- 

OAB: 9.756/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103944 Nr: 12107-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA DE FARIAS SOUZA & CIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 
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nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA- OAB: 

15.973/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086958 Nr: 4706-61.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA DE FARIAS SOUZA & CIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA- OAB: 

15.973/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721428 Nr: 16932-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA, ECAD ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIEVENTOS PROMOÇÃO DE EVENTOS LDA

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

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). RODRIGO CARRIJO FREITAS- OAB: 

11.395/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717903 Nr: 14156-04.2011.811.0041

 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: JOÃO DO ROSÁRIO ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE 

APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALSI ROBERTO CITADELLA 

- OAB:47925/SP

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). RUBIA SIMONE LEVENTI- OAB: 

13.463/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116578 Nr: 17289-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL MOREIRA

 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO 

HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). SAULO DALTRO MOREIRA SILVA- 

OAB: 10.208/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 358225 Nr: 28542-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. O. S, ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

ANTONIO DAMIÃO DA SILVA

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

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). SILENO REZENDE TAVARES- OAB: 

5.652/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os 

autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver 

escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378369 Nr: 14470-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DITAMAR FRANCISCO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, PAULO MÁRCIO 

RIBEIRO, PAULO ARTUR MOTTA DE MORAIS, CLAUDIMAR DEMARCO, 

JORGE ITO, ERVILA SILVA DE ALMEIDA, ZAID OMAIS, ADMAR PINTO DOS 

SANTOS REIS, RODRIGO DE MESQUITA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Wesley Verzignazzi - 

OAB:23171/O, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). SUELEN CRISTINE JAROSESKI- OAB: 

24.174/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873586 Nr: 12279-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). SUELEN CRISTINE JAROSESKI- OAB: 

24.174/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855735 Nr: 58155-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE PEREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). VENICIUS YUTAKA HARIMA- OAB: 

10.116/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva 

os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que neles 

houver escrito e serem desentranhadas as alegações e documentos que 

apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não 

devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do 

Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do salário mínimo 

vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese 

descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da Ordem dos 

Advogados do Brasil, para instauração do procedimento disciplinar e 

imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, antes, ou 

sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente intimação, que seja 

desconsiderada a presente, o que será certificado, bem como informado 

na referida certidão o período que os autos estiveram em carga fora desta 

Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 390073 Nr: 25481-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 
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OAB:8.015/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS- 

OAB: 12.839/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335442 Nr: 6009-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DIPLOMATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON LUZ LELIS PINEO, EXECTIS 

ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS 

-UFMT - OAB:11.711 MT

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

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), assim, 

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

56/2007 – CGJ/MT, impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a 

intimação do(a) advogado(a) Dr(a). WELDER QUEIROZ DOS SANTOS- 

OAB: 11.711/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 457373 Nr: 27701-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO LUCIO PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVALDO MOREIRA BELLO, CÂNDIDA DE 

ARRUDA TSUKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT

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

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

intimada na pessoa de seu (s) advogado (s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno 

ao Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 783708 Nr: 37458-28.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERNESTO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938/MT

 Processo n° 37458-28.2012.811.0041

Código 783708

Vistos.

 Ante o petitório à fl. 132, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, devendo o feito receber o respectivo código (191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803277 Nr: 9737-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:

 Ante todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

demanda, para IMITIR o requerente COMERCIAL TARUMÃ LTDA na posse 

do imóvel identificado como “chácara de n. 13, quadra única, do 

loteamento colonial Pascoal Ramos, com área de 02 ha e 6.154m², objeto 

da Matrícula n. 84.468 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá.”Condeno o requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do NCPC. Ressalvo, entretanto, que o 

requerido pugnou pela concessão de gratuidade, que não foi objeto de 

impugnação pelo autor. Outrossim, o requerido é beneficiário da 

gratuidade da justiça na demanda em apenso. Assim sendo, concedo a 

gratuidade ao requerido, e ressalvo a condição de suspensão da 

condenação retro, na esteia do que preleciona o §3º do art. 98 do 

CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais e o estabelecido pelo art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8645 Nr: 11311-19.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENEOESTE - CONSTRUÇÕES CENTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Processo n. 437/1999

Código 8645

 Vistos

O exequente através do petitório de fl. 345, requer a suspensão visando a 

localização de bens do executado, na forma do que estabelece e autoriza 
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o art. 921, III do CPC.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC .

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1015234 Nr: 29789-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE ARAUJO DE AMORIM, JOÃO BOSCO DE 

AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FERNANDO ANTONIO DE 

ARAUJO, SONIA BEATRIZ SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PINTO PINHEIRO - 

OAB:SP/ 287239

 Código 1015234

Vistos.

Intime-se a requerente para manifestar sobre os documentos de fls. 

97/117 no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922366 Nr: 44835-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMBDP, JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTE, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Processo n. 44835-79.2014.811.0041

Código 922366

Vistos

 Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado pela parte autora.

O requerente informa que foi intimado para manifestar acerca das 

correspondências devolvidas. Contudo, considerando que o prazo era 

comum, foi impedido de manusear os autos, eis que no primeiro momento 

os autos estavam no Núcleo de Expedição de Documentos.

Extrai-se do Sistema Apolo que os autos estavam em carga no Núcleo de 

Expedição de Documentos em 28.06.2018.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que assisti razão aos causídicos da 

requerida, eis que a parte autora foi intimada por meio da publicação no 

DJE nº 10277, de 18/06/2018, para se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas, não conseguindo usufruir do prazo 

concedido, que era comum, tendo em vista que os autos se encontravam 

em carga com o Nexped.

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 para a requerente, que deverá ser contado a partir da 

publicação da presente e/ou de sua ciência inequívoca.

Após, intime-se a parte requerida para regularizar sua representação 

processual.

DEFIRO ainda, o pedido de citação da requerida por carta precatória, 

conforme requerido às fls. 84.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso na 

Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 16 de julho de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855754 Nr: 58174-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a 

concessionária ré a ressarcir à seguradora autora o valor de R$ 

26.832,24 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), referente aos danos materiais, corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE, desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 

01% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno a 

concessionária ré ao pagamento das CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes arbitrados 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de julho de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 15086 Nr: 6754-52.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO MEINERZ, GESSI ASSMANN 

MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 934552 Nr: 51751-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 51751-32.2014.811.0041

Código 934552

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 
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segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada por 

correio para manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

841, § 2º, e 854, § 3º).

Defiro, ainda, a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo.

Caso a penhora de ativos via Bacenjud seja negativa, manifeste-se a 

parte exequente, inclusive, sobre o resultado da consulta ao RENAJUD, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de abril de 2.018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 422253 Nr: 7319-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXCUSI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCKAL GROUP DO MARCOSUL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:14.258-A

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

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

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

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

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829874 Nr: 35625-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDEMAR LUIZ TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

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

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

 CERTIFICO E DOU FÉ, que em razão dos polos não foram invertidos 

conforme decisão de fls. 95, faço a inversão dos polos e o reenvio da 

publicação da decisão de fls. 95 no DJE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 829874 Nr: 35625-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDEMAR LUIZ TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

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

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

 Código 829874

 Vistos.

O feito encontra-se sentenciado.

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

obrigação assumida pelo requerente, consistente na quitação dos débitos 

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

mesma.

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

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

art. 368 da CNGC .

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

específico do “Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade 

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

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

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

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

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.”

Assim sendo, considerando que já transcorreu o lapso temporal 

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

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

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

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

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

prejuízo das demais sanções.

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

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

Havendo cumprimento da obrigação exigida nesta oportunidade, remeta-se 

os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 866525 Nr: 6802-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE SOUSA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MULLER DE ABREU 

LIMA - OAB:6177

 Código 866525

Vistos

 Ao analisar os autos o que se extrai é que à fl. 517 o feito foi 

encaminhado ao Núcleo de conciliação e mediação da capital para 

realização de audiência de conciliação entre as partes.

Houve designação de audiência pelo núcleo (fl. 518) e intimação das 

partes via DJE n. 9770 (fl. 519), que restou disponibilizado em 09/05/2016 

e publicado no dia 10/05/2016. A audiência restou realizada, conforme se 

extrai de fls. 201/203 dos autos em apenso (cautelar de cód. 856342).

Assim sendo, determino:

a) Traslade-se cópia dos documentos de fls. 201/203 para o presente 

feito;

Denote-se, ainda, que após a audiência de conciliação os procuradores 

do autor apresentaram petição no qual juntaram a notificação de renúncia 

aos poderes outorgados pelo requerente (fls. 523/527 destes autos e 

205/209 do feito em apenso).

Outrossim, determino:

b) Intime-se o autor, pessoalmente, para que constitua novo procurador 

nos autos principais e cautelar em apenso, no prazo de 15 (quinze) dias 

(parágrafo único do art. 111 do CPC), sob pena de extinção do feito, na 

forma do que estabelece o inciso I, do § 1º do art. 76 do CPC.

Transcorrido o prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 856342 Nr: 58658-57.2013.811.0041

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

 PARTE AUTORA: GUSTAVO DE SOUSA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 Código 866525

Vistos

 Ao analisar os autos o que se extrai é que à fl. 517 o feito foi 

encaminhado ao Núcleo de conciliação e mediação da capital para 

realização de audiência de conciliação entre as partes.

Houve designação de audiência pelo núcleo (fl. 518) e intimação das 

partes via DJE n. 9770 (fl. 519), que restou disponibilizado em 09/05/2016 

e publicado no dia 10/05/2016. A audiência restou realizada, conforme se 

extrai de fls. 201/203 dos autos em apenso (cautelar de cód. 856342).

Assim sendo, determino:

a) Traslade-se cópia dos documentos de fls. 201/203 para o presente 

feito;

Denote-se, ainda, que após a audiência de conciliação os procuradores 

do autor apresentaram petição no qual juntaram a notificação de renúncia 

aos poderes outorgados pelo requerente (fls. 523/527 destes autos e 

205/209 do feito em apenso).

Outrossim, determino:

b) Intime-se o autor, pessoalmente, para que constitua novo procurador 

nos autos principais e cautelar em apenso, no prazo de 15 (quinze) dias 

(parágrafo único do art. 111 do CPC), sob pena de extinção do feito, na 

forma do que estabelece o inciso I, do § 1º do art. 76 do CPC.

Transcorrido o prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814622 Nr: 21082-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES NUNES DE CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POFFO AUTO PEÇAS LTDA, CARTORIO DO 2º 

OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE/MS, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS 

SOCIEDADE ANÔNIMA, RICARDO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCAFF PAULI - 

OAB:11.135/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, ISADORA TANNOUS GUIMARÃES GREGIO - 

OAB:12.445-B, MARCELO RADAELLI DA SILVA - OAB:6641-B/MT, 

MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP

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

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

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777497 Nr: 30863-13.2012.811.0041

 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: GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, ANA LUISA 

TRABBOLD REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD NEIA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA, SALIM KAMEL ABOURAHAL, JOAQUIM MORAES 

DA MOTTA, TMS CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - 

OAB:6.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656

 Código 777497

Vistos

 As partes deixaram de especificar provas que pretendem produzir.

Os direitos em discussão são disponíveis e passíveis de composição.

Assim sendo, com fulcro no que estabelece o art. 139, V do CPC, remeto o 

presente feito à Central de Conciliação e Mediação da capital, para 

audiência de tentativa de conciliação entre as partes em audiência, que 

desde já designo para o dia 02.10.2018, às 10:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.

 Intime-se as partes, pessoalmente, e seus procuradores via DJE, cientes 

de que o não comparecimento injustificado 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).

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921397 Nr: 44258-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA RODRIGUES VERAS

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

INCORPORADORA LTDA, CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA, 

MARIANA NEPOMUCENO CABRAL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 Código 921397

Vistos

 A manifestação de fls. 202/206 não está acompanhada da certidão 

mencionada no que tange ao imóvel de matrícula n. 68.947.

Assim sendo, intime-se a autora para juntada do aludido documento, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o referido prazo, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 18 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455888 Nr: 26901-50.2010.811.0041

 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: HERMES JOSE FONTES, NENSMORENA PREZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BENTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934219 Nr: 51534-86.2014.811.0041

 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: BENEDITO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROBENS ADM. E COM. DE SERVIÇOS 

LTDA, ALESSANDRO ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON 

JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o documento desentranhado, 

consoante determinado. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071248 Nr: 55933-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MORENO DA COSTA

 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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 424439 Nr: 8414-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRACMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de designação de hasta pública, requerida a fl. 144. 

assim, após as formalidades legais, encaminhem-se estes autos a central 

de praça e leilão, para as providencias necessárias a fim de que ocorra a 

hasta do bem penhorado nos autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455888 Nr: 26901-50.2010.811.0041

 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: HERMES JOSE FONTES, NENSMORENA PREZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BENTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826441 Nr: 32367-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN KLEBER KEINER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial n. 56005/2017, interposto 

em sede de Agravo de Intrumento n. 31128/2016.

Após, volvam os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455888 Nr: 26901-50.2010.811.0041

 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: HERMES JOSE FONTES, NENSMORENA PREZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BENTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Visto em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se as cartas de intimação pessoal 

encartadas na contracapa dos autos foram devidamente encaminhadas 

aos seus destinatários. Em caso afirmativo, certifique-se quanto ao 

decurso do prazo.

Caso contrário, intime-se imediatamente a parte autora para no prazo de 

05 (cinco) dias das prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020874-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PACHER GASPAROTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020874-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GUILHERME PACHER GASPAROTTO RÉU: GRAMARCA DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA, DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA ANECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

GUILHERME PACHER GASPAROTTO em face de GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA e GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA - GM. Inicialmente, 

verifica-se que a inicial apresenta algumas irregularidades quanto à 

ausência de especificação de danos morais, o valor da causa e o pedido 

de assistência jurídica gratuita. Consoante o mandamento exarado no art. 

321, do CPC, passo a indicação pormenorizada dos pontos. I. Dos danos 

morais Anteriormente, consoante entendimento jurisprudencial emanado 

do STJ, seria perfeitamente possível o pedido genérico quanto a pretensão 

de indenização por dano moral. Isso porque prevalecia o entendimento de 

que a ação que tem por objeto a indenização por dano moral admite pedido 

genérico, nos termos do antigo art. 286, inciso II, do Código de Processo 
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Civil/73, sendo realmente desnecessária a fixação, de início, do quantum 

pretendido. Contudo, consoante as novas disposições processuais civis 

de 2015, tem-se que houve algumas inovações quanto ao pedido inicial, 

em específico, no que tange ao valor da causa a ser atribuído a pretensão 

de indenização por dano moral. Nesse passo, o valor da causa é requisito 

formal da petição inicial, e, consoante artigo 291 do CPC/15, “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – DANO MORAL QUANTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DO VALOR DA 

CAUSA – NECESSIDADE DE APONTAMENTO DO PROVEITO ECONÔMICO - 

PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – 

DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 292, INCISO V DO CPC/15 - EMENDA A INICIAL 

INVIABILIZADA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO CERTO E 

DETERMINADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS 

MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. O valor da causa é requisito 

formal da petição inicial, e, consoante artigo 291 do CPC/15, “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”. Destacado que perfeitamente possível delinear a 

quantificação do dano moral, tem-se que não se insere o caso na hipótese 

de impossibilidade de se mensurar consequências do ato ou fato, posto 

que a negativa de cobertura do plano de saúde por si só já enseja uma 

afronta a dignidade da pessoa. Nesse passo, a par de tal digressão, 

tem-se que apesar de haver uma possibilidade de pedido genérico, deve 

haver atribuição de valor simbólico à causa, portanto, ainda que seja 

genérico, o pedido deve conter especificações mínimas que permitam ao 

réu identificar corretamente a pretensão do requerente, garantindo ao 

requerido seu direito de defesa.“[...] 1. Com o Novo Código de Processo 

Civil em vigor, restou superado o antigo entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, onde era permitida a formulação de pedido genérico da 

indenização por dano moral, que resultava no afastamento do pedido 

indenizatório do cálculo do valor da causa; o art. 292, inciso V, do Novo 

CPC esclareceu que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano 

moral deverá o autor especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, 

permitindo, assim, a observância do real valor econômico almejado pelo 

autor para o cálculo do valor da causa. 2. Nos termos do art. 292, inciso 

VI, do Novo CPC, existindo pedidos cumulados, estes deverão ser 

conjuntamente observados para o cálculo do valor da causa”. (AI 

83154/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) [...]”. (Ap 

87998/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 

13/11/2017). Portanto, entendo que o autor deverá especificar os valores 

pretendidos. II. Do valor da causa A respeito da temática, o art. o Código 

de Processo Civil assim estabelece: 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. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e 

vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das 

prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação 

for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por 

tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. No presente caso, a autora 

cumulou os pedidos de indenização por danos materiais concernentes ao 

valor pago no veículo e os gastos decorrentes da sua perda, além dos 

danos materiais, que deverão ser especificados. Desta maneira, todos os 

valores deverão ser somados a fim de verificar o valor da causa correto. 

III. Da justiça gratuita Quanto aos benefícios da justiça gratuita, a 

Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” O Código de 

Processo Civil, que estabelece normas para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados no art. 98, consigna: Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, 

elementos objetivos apresentados pela parte autora não permitem 

identificar uma situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, 

uma situação econômica familiar que impossibilite o recolhimento do parco 

valor das custas. O embargante apresentou documentos que comprovam 

ser proprietário do veículo objeto da presente ação, tendo pago o 

equivalente a R$85.990,00 (oitenta e cinco mil novecentos e noventa 

reais). Ademais, apresentou como comprovante de residência uma fatura 

de Internet, TV por assinatura e telefone, que corresponde a R$294,20 

(duzentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), presumindo-se que 

o mesmo possui condições em pagar as custas processuais. Nessas 

circunstâncias, recomendável o indeferimento do benefício. A propósito, 

colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - Alegação de 

hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não iure et de iure. - 

Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a comprovação 

da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, do verbete nº. 

39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu que a recorrente 

não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, sem 

prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda sorte, nada impede a 

reapreciação do pedido pelo magistrado desde que venham aos autos 

informações suficientes capazes de fazer prova da miserabilidade 

alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, 

COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Portanto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita. Ante o exposto, Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: a) Indique 

especificamente o valor que pretende receber a título de danos morais, 

adequando também o valor da causa (art. 292, V), sob pena indeferimento 

da inicial. Ressalta-se ainda que consoante o art. 5°, inciso IV, da CF, o 

salário mínimo não pode servir como índice indexador. b) Comprove o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 
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conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

julho de 2018. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869011 Nr: 8785-54.2014.811.0041

 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: ITALO ENSO SANCHES LLORIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA PEREIRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta de 

Adjudicação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892356 Nr: 24800-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 

91311, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 919747 Nr: 43293-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILIPE BARBOSA ALCANTARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884845 Nr: 19765-60.2014.811.0041

 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: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEZE ELIAS ZAHRAN, LUCILA PERUFFO 

ZAHRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que se 

manifestem acerca dos laudos apresentados pelos assistentes técnicos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, em igual prazo, manifestem-se as partes 

acerca do interesse na produção de prova oral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710257 Nr: 3195-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, EVANILDO 

AUGUSTO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Beralberto da Silva, Lelis Santim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880272 Nr: 16932-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIEL CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre as petições de 

fls. 115/133 e 134/153, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 340401 Nr: 10921-34.2008.811.0041

 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: JUAREZ JOSÉ VASTO, REINALDO DE OLIVEIRA 

LUCIALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERARDO GOMES, CARLOS HENRIQUE 

BRAZIL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 276/279, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334739 Nr: 5291-94.2008.811.0041

 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: LUIZ CARLOS PRESTES LEITE, LÁZARO MARTINS 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERARDO GOMES, CARLOS HENRIQUE 

BRASIL BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:20.927/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ELISEU CERISARA - OAB:324/MT
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 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a resposta de 

ofício de fls. 253/256, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 13486 Nr: 16656-29.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino da Costa Monteiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886540 Nr: 20931-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATALIA NOGUEIRA COSTA, MILTON GONÇALVES 

BARBOSA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA, ANA EDEWIRGES CASTRO 

NUNES DE SIQUEIRA, SEBASTIANA FLORES, JAIR NUNES DE SIQUEIRA, 

ARÃO MOREIRA DE CASTRO, EMILIA MENA DE CASTRO, IVONE LIMA DE 

FIGUEIREDO, JUSSAMIRA IARA DA SILVA BULHÕES, PAULINA SILVA 

COELHO, REGINALDO DE PAULA CORREA, ROSANGELA PINHEIRO 

ARRUDA CORRÊA, LOURIVAL GONÇALVES DE MELO, ARLLIANY 

CHAVES MENDONÇA, JOÃO BERTOLINO, AGACIS TADEU LEQUE DA 

SILVA, LUCIDIA FRANCISCA DE ARRUDA SILVA, MIRIAN PIZOTO DE 

QUEIROZ

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

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, 

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CAIXA 

SEGURADORA S.A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 

OAB/RJ, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre a proposta de honorários pericias fls. 2241/2249, no valor de R$ 

52.900,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 884538 Nr: 19545-62.2014.811.0041

 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: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSÉ DA SILVA, 

SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, REGINA 

LUCIA CONSTANTINO LEQUE DE OLIVEIRA, ADEVANIL JOSÉ MAMORÉ DE 

SANTANA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, JACINTO SOARES DE 

AMORIM, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, NADIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MOREIRA, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE 

CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES 

CURVO DE CAMPOS

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

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PAPALEO BERWANGER 

- OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO 

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

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre a proposta de honorários pericias fls. 2236/2245, no valor de R$ 

37.500,00, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008557-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CRAICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (RÉU)

AFONSO CELSO ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008557-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUSSARA CRAICI RÉU: AFONSO CELSO ARAUJO, EDEVALDO AIRTON DE 

SOUZA Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JUSSARA CRAICI, em desfavor de AFONSO 

CELSO ARAÚJO e EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (fiador). Para tanto, 

argumenta que as partes entabularam contrato de locação de um imóvel 

de propriedade da autora pelo período de 13/01/2016 a 12/01/2017, sendo 

que o valor do aluguel inicial foi de R$2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) ao mês. Expirado o prazo de vigência, o locatário permaneceu no 

imóvel, contudo desde janeiro/2018, as partes requeridas vêm deixando 

de arcar com suas obrigações contratuais, gerando uma dívida no valor 

de R$8.311,62 (oito mil trezentos e onze reais e sessenta e dois 

centavos). Além do aluguel, a autora alega que o imóvel encontra-se com 

um débito de IPTU no valor de R$23.323,39 (vinte e três mil trezentos e 

vinte e três reais e trinta e nove centavos). A decisão de Id. 12745835 

ordenou a citação da requerida para contestar a ação ou purgar a mora. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação em conjunto de Id. 

13925914, alegando que a credora nunca compareceu para receber o 

aluguel devido, dificultando o pagamento, pois os devedores encontra-se 

com dificuldades para se locomover. Relata ainda que mandou pagar e 

quitar a avença com um cheque da empresa São Benedito, mas a autora 

reteu o cheque indevidamente e não deu qualquer quitação. Em 

impugnação à contestação de Id. 14030655 a requerida rechaça os fatos 

e questões levantadas pelo réu e, em face da inexistência de purgação da 

mora requer a concessão da tutela de urgência in limine para a realização 

do despejo da parte ré. Ademais, em manifestação de Id. 14137432 a 

autora informa que ficou sabendo por meio de vizinhos que o requerido 

abandonou o imóvel, pugnando assim pela constatação de abandono do 

mesmo. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram o fundamento 

relevante da demanda. Ressalta-se ainda que os requeridos não 

realizaram a purgação da mora. Em sua defesa, apenas alegam ter dado à 

autora um cheque no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), o qual ainda 

não foi descontado. Ocorre que, ainda que os requeridos consigam 

comprovar que pagaram tais valores à autora, o referido montante 
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corresponde apenas à metade da dívida, ou seja, ainda assim 

encontram-se em débito. O justificado receio de ineficácia do provimento 

final é evidente, ante a inadimplência do locador que ocasiona inúmeros 

prejuízos econômicos à parte reclamante. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. Ante a petição de Id. 

14137432 informando o abandono do imóvel, determino ao Sr. Oficial de 

Justiça que diligencie no endereço indicado na inicial para averiguar em 

que estado se encontra o imóvel e se o requerido encontra-se instalado 

no mesmo. Caso a constatação de abandono seja negativa, intime-se o 

requerido para desocupação do imóvel prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo compulsório. Caso a constatação de abandono seja 

positiva, proceda-se à imissão da posse da autora. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029883-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REGINA SEVERO RAMOS (EXECUTADO)

JOSE APOLINARIO RAMOS (EXECUTADO)

MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, IV, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória de ID 14205079, e comprovar a sua distribuição e preparo 

no Juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 18 de julho de 

2018 ANA MARIA ROSA LOCATELLI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022950-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMESON DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação às partes para 

manifestarem sobre o Laudo Pericial de ID 13699805, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025094-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 18 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017576-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA OAB - 089.768.208-43 (PROCURADOR)

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI SALETE COLLA (EXECUTADO)

JOADIR SIQUEIRA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 13816780, 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 . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001365-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por SAULO 

DE SOUZA em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026771-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDER HINDEMBURGO CAMARGO VAZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026771-96.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da pericia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016085-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETALAS EMBELEZAMENTO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016085-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante os 

fatos trazidos pela autora (ID 14003135), redesigno o dia 05/11/2018 às 

08:00 horas para a audiência de conciliação, que será realizada perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá. Cite-se e 

intimem-se todos nos termos da decisão de ID 13646366. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003661-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA KAWAMURA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003661-34.2018.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

Indenização por dano material, indenização por dano moral proposta por 

Roberta Kawamura Santos contra Dias Da Silva & Praeiro Ltda - Me, 

ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 12015039). 

Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da inicial, a parte autora apresentou novos comprovantes de renda e 

pediu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita (ID 12554792), logo em seguida apresentou Agravo de 

Instrumento em face da decisão de ID 12015039. O Agravo de Instrumento 

foi provido, reformando a decisão de ID 12015039 e deferindo o pedido de 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 05/11/2018 às 

08:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027854-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERILENE DE PAULA E SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027854-50.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028483-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028483-24.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029707-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS SOARES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029707-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026882-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA GALLE ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026882-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028497-08.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MIGUELINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028497-08.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026882-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA GALLE ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026882-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007114-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007114-37.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, devendo apresentar em 15 (quinze) 

dias cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Em igual prazo deverá cumprir o 

despacho de ID 12792651. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025922-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025922-27.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim redesigno o dia 

25/09/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9625738 e 

por oficial de justiça conforme requerido sob o ID 12096627. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025922-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO SEGURANCA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025922-27.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

apresentou o endereço atualizado do réu. Assim redesigno o dia 

25/09/2018 às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada perante a Central de Mediação e Conciliação do Fórum de 

Cuiabá. Cite-se e intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9625738 e 

por oficial de justiça conforme requerido sob o ID 12096627. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 12 de junho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036085-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER LEONARDO MORAES PAZZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036085-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o autor 

para impugnar a contestação. Em seguida, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, 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, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim 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) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013235-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOOTE DE SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013235-18.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000292-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000292-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026794-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISSON MARINHO FARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026794-42.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 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, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim 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) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008929-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008929-06.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022055-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DE ALMEIDA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022055-26.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 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, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim 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) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010315-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010315-71.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 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, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim 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) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029905-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029905-34.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando o 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, 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, articularem 
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coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim 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) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033347-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON HEGELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033347-08.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024153-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEGARD MARIA 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024153-18.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000234-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONELLE IZIDIO DAS GRACAS (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000234-63.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023720-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DO CARMO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023720-14.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022825-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MARTINEZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022825-19.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037659-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LANDER MENEGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR BORGES DOS SANTOS OAB - PR85115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (REQUERIDO)

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14246937), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010244-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ROBERTO SERRA LYRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT0013595A 

(ADVOGADO)

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (RÉU)

HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14246894), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035081-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CESARIO BERTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS OURO NEGRO LTDA - ME (RÉU)
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ASSOCIACAO COMERCIAL, EMPRESARIAL DE SANTA HELENA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre correspondência devolvida (ID 

14246827), no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

AGDA RIBEIRO DE CASTILHO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020505-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISSA DE SOUSA SANTOS NEVES OAB - MT16530 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL XAVIER DOS SANTOS (RÉU)

ADÃO DAS NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020505-59.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

comprovantes de renda e/ou declaração de imposto de renda, sob pena 

de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. 

Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de julho de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021537-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802/O-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021537-02.2018.8.11.0041. DESPACHO Intime-se a 

parte autora para apresentar os documentos necessários à instrução da 

carta precatória, conforme determina o artigo 260, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Após, concluso. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009746-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUIZA ULLRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009746-36.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 08:00 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(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010620-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA TOLEDO (AUTOR)

M. A. A. S. (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010620-21.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2018 às 08:00 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(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105709 Nr: 12839-92.2016.811.0041

 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 BERENICE RODRIGUES DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

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

SILVA. - OAB:8.184-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 
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para o dia 28 de Agosto de 2018, às 09:45h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 397057 Nr: 31080-61.2009.811.0041

 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: CLAITON DOS SANTOS PAES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882565 Nr: 18319-22.2014.811.0041

 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: WILLIAN APARECIDO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902475 Nr: 31667-10.2014.811.0041

 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: BRUNO DA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 921857 Nr: 44476-32.2014.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

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

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:4.635

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem , no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085747 Nr: 4156-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOBRINHO, ROSINALVA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4156-66.2016.811.0041

Código 1085747

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Pedro Henrique da 

Silva Sobrinho representado por Rosinalva Oliveira Sobrinho em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

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

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070990 Nr: 55803-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MARTINS DE AQUINO

 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

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo autor, juntado às fls. 

113/122 é tempestivo.

 Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte apelada para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094094 Nr: 7970-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4156-66.2016.811.0041

Código 1085747

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Pedro Henrique da 

Silva Sobrinho representado por Rosinalva Oliveira Sobrinho em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

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

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925031 Nr: 46506-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABDALLA, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DA 

SILVA, ESPOLIO DE LUIZ CARLOS PANOFF, LAUDEMIRA ROCHA DA 

SILVA, NEUZA DOS SANTOS BRANÃO, ESPÓLIO DE JOSÉ ATAIDE 

BRANDÃO, JOSINA CAMPOS DA SILVA, JOSÉ ELIAS DA SILVA, JOSÉ 

LOPES, JOSÉ VICENTE DINIZ, VANDA TEIXEIRA PANOFF, LUIZ NICOLAU 

SALA, LUZIA KEIKO MIYAGAWA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos..Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente 

ocorrerá na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente 

e através de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 

(noventa) dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo 

homologado pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o 

pagamento das diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos 

econômicos Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente 

feito.Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o 

juízo, a fim de que o presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, 

"d" do CPC, estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.A não 

adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, também 

deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se fizerem 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935635 Nr: 52395-72.2014.811.0041

 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: GERALDO ROBERTO WEISSHEIMER, RUTH MADALENA 

SCHERER WEISSHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:OAB/MT 

6.199, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, GEANDRE 

BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Certifico que, nos termos do art.482, VI da CNGC impusiono o feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentação dos quesitos e 

assistente técnico, caso queira, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173482 Nr: 41502-51.2016.811.0041

 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: GILBERTO MARIA DE LIMA

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

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

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre a 

complementação do Laudo Pericial de fls. 169/170, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836467 Nr: 41454-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT

 Processo nº 41454-97.2013.811.0041 - Código 836467

Vistos etc.

Trata-se de ação obrigação de fazer, com pedido de medida liminar, c/c 

danos morais proposta por Francisco da Silva em face de Ford Motor 

Company Brasil LTDA.

A p.121 foi nomeado o Eng. Luiz Felipe Coimbra Gaborin como perito 

judicial, que apresentou proposta de honorários de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) (p.201/203).

A ré Ford discordou do valor requerido pelo perito judicial. (p.205/210)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

A pericia a ser realizada não é tão complexa, e, em que pese demandar de 

grande conhecimento técnico, não se justifica o montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), que ultrapassa os valores habitualmente homologados 
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para realização de pericias judiciais desse porte.

Desta forma, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor da perita 

o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Conforme decisão de p.121 os honorários serão pagos pela ré, assim, 

intime-a para o deposito dos honorários em 05 (cinco) dias.

Após, requisite-se o perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Autorizo o levantamento de 50% dos honorários periciais com o inicio dos 

trabalhos. Quanto ao saldo remanescente o mesmo deverá ser levantado 

com a entrega do laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGENCIA processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 08 de março de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1105140 Nr: 12597-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONCALVES - OAB:17574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 138/139, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025191 Nr: 34396-72.2015.811.0041

 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: JOELIA PEREIRA DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIBAMAR CUNHA - 

OAB:12.682-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 178/179, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1116993 Nr: 17459-50.2016.811.0041

 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: ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 96/97, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 355074 Nr: 25629-89.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OACY RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VASCONCELOS - 

OAB:73.168 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

 Certifico que procedo a intimação do exequente para apresentar dívida 

atualizada até o dia 20/06/2016, conforme determinado na sentença, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072357 Nr: 56350-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MACIEL DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 132/133, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090879 Nr: 6508-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI REGINA SINABIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida juntada à fl. 43 e 46, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 434969 Nr: 13860-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANAVALE -ASSOCIAÇAO DOS FORNECEDORES DE 

CANA DO VALE DO SÃO LOURENÇO, CARLOS GONZAVA 

VICHENOVSKI, GUIDONE ROMEU DALLASTRA, DARZISA MARIA DE 

JESUS, GERALDO MACIEL, IVANIR MARIA PIAZZA LENZI, VICTOR 

ASCARI, NELSON SOKOLOWSKI, QUINTINO SEVERINO ALVES, 

TANCREDO FERREIRA DA FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 
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quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 435048 Nr: 13930-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO LONARDONI, ELISABETE MARCIA GABAN 

CARVALHO, JOVAM VILELA DA SILVA, FUAD NAIM CHARAFEDDINE, 

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE, LEONILDA LOVATEL DALAZEM, 

MARCELINO MEINERZ, EVALDO TICIANEL, FUAD NAIM CHARAFEDDINE, 

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE, MIGUEL SIMON, ESPOLIO DE NAIM 

MELHEM CHARAFEDDINE, ODILO LIBRELOTTO, ESPOLIO DE ORLANDO 

TICIANEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.
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Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 436260 Nr: 14761-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA TELES, ALBERTO KUNNTZ, ESPÓLIO 

DE CARLOS MASSON NETO, MARIA FRANCO DE CAMARGO, ROSA 

MARIA SOCORRO MASSON, DAIR DA SILVA, HILÁRIO LOPES, GENTIL DA 

SILVA MALAQUIAS, GREGÓRIO DIONIZIO DE ALBUQUERQUE, JOSÉ 

ANTONIO NESPOLO, LUIZ ANTONIO BASTISTA DE SOUZA, OSVALDO 

FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, William josé - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 44 de 480



O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 438949 Nr: 16117-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CIOCCARI, ANTONIO CLARET 

AMARAL BRAGA, LAZARO FRAGA DE MELO, CELSO TEIXEIRA 

VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, IVANI SALETE GRANDO, JOSE 

HUMBERTO BRANDO DA SILVA, JERONIMO FERREIRA LEITE, ESPOLIO DE 

NEPHTALY ALVES PREIRA, VALDIR RODRIGUES PEREIRA, PEDRINHO 

GIONGO, ZELIA FERNANDES FIGUEIREDO DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):
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Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 445723 Nr: 20260-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO TERUYA, DALCILO ROQUE SECCO, IVETE 

NUNES BARBOSA, BEATRIZ CELITA SECCO, HUGO DARCI BARTH, 

JACQUELINE OLIVEIRA BARBOSA, PEDRO CARLOS FRANCESCHINI, 

LUCIANO DEL POSSO, JOSE LOURENÇO DE BARROS, SANTINI BARTH, 

VALDIVINO RODRIGUES DE FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 451268 Nr: 23614-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES DE ALENCAR, ANIRALDO BORGES 

DE CAMPOS, APARECIDA GOMES HASSI, CRISTIANO AUGUSTO SOUZA 

RIBEIRO, EDUARDO BLOCK, FERNANDO NOGUEIRA TOTARELLI, CLEIDE 

ALVES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA JACOMEL, MARIA TEREZINHA 

ANDREOTTO COALHO, LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA, ADRIANO 

FERREIRA, TATIANE FERREIRA, WALTER ELY GUARIENTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 454298 Nr: 25868-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LACERDA DA SILVA, ESPÓLIO DE EDMUNDO 

HENRIQUES, HEDILAMAR HENRIQUE ZANATTA, ELIANE HENRIQUE, 

ELIZABETHE HENRIQUE MAGALHÃES, ENIO GIRARDI, CLEUSA 

TEREZINHA BOURCHEID, ESPÓLIO DE ENIO IGNACIO BOURCHEID, NEUSA 

BEATRIS BOURCHEID, ERZILA MARIA DE PROENÇA, JOSE GUEVARA 

ALONSO, JOSÉ PETRI, MODESTA CAMINI MEURER, SABINA OENNING 

SOARES, SELSO BENDER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.
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Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467552 Nr: 34284-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON LINS FERREIRA, CARMENCITA DA SILVA 

CRUZ HOKUMURA, EULALIA FREDERICO FRATUCHELLI, EUCLIDES 

CAMPOS DUARTE, IVO MAXIMILIANO BEDIM, JOAQUIM LOURDES 

PIMENTA, PEDRO SANCHAS BRANDÃO, DOURNILIO PIMENTA, MARLENE 

AKIKO HIROSHI, OLAIR GONÇALVES, TEREZA FATIMA ARRAIS MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:211.648

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.
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Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467775 Nr: 34453-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR ELIAS DA SILVA, CLÁUDIO JOSÉ SONEGO, 

CYRILLO RAMOS DA SILVA, DEUSSON ALBUQUERQUE RIBEIRO, 

EUSTAQUIO PEREIRA DA CRUZ, JOÃO BECKER, JOSE CARLOS FERREIRA 

DE ARRUDA, KIM MYEONG BOK, RAIMUNDO CORREIA SOUZA, VILMAR 

LUIZ BECKER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGARZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 
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sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 703905 Nr: 38562-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO CORREA, ADELINA DA SILVA RIBEIRO, 

EVANIR GARCIA MANSANO, BENEDITO REINEKE, BRUNO DALTOE, FUAD 

JOSÉ RACHID JAUDY, JABICA BIANCARDINI E SILVA, ESPÓLIO DE 

NICOLAU FLESSAK, IGNEZ FLESSAK, VERA BEATRIZ FLESSAK 

FRANZENER, SONIA DOUROTI FLESSAK, MARIO FLESSAK, ORLANDO 

FERRAZ, OTACILIO BORTOLINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FSBIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.918, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 
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de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741704 Nr: 38545-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DOLABELA CABRAL, AIRTON LEMES DA 

SILVA, EUGÊNIO AGOSTINHO CURVO NETO, HILMAR WUERZIUS, 

APARECIDO DA PENHA DE OLIVEIRA, CLORINDO BALDO, JOSÉ FIRMINO 

DOS SANTOS, JOSÉ FONTES FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA 

FONTES, MARIA PINTO DE MAGALHÃES E SILVA, PAULO CRISTÓVÃO 

BEBIANO, UMBERTO LUIS PIRES, VERA LUCIA MACHADO DE MENEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742534 Nr: 39426-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA, ALVIZE ANTONIO 

ZOLDAN, ANTONIO PEREIRA PAES DE BARROS, ANGELIN ANTONIO 

BERTUCHI, ANTONIO ORESTES, ANTONIO SACOMAN, JORGE ANTÔNIO 

BARBOSA, GONÇALO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ARVELINO BARROS 

DE CARVALHO, DECIO LAVERDI, IVANILDE FERNANDES DOS SANTOS, 

ROSALINA GUADANHIM FERREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO VIDORI, JUAREZ 

MARCOS OTONELLI, NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA, RUBENS 

QUEIROZ DAS NEVES, SEBASTIÃO LEONARDI, LOACIR LUIZ LUVIZON, 

NÚBIA PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, SANDRA MARI SIGNOR SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 743578 Nr: 40565-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO TOSTES, CAMILO DENARDIN, ENIR ARGE 

CONCEIÇÃO, GERSON GOMES DO NASCIMENTO, GERALDO RODRIGUES 

PRIMO, HERMES DE ASSIS ALVES DA SILVA, OCTÁZIA DE OLIVEIRA 

VIDAL, OSCAR COUTINHO FILHO, ROGACIANO OLIVEIRA SAMPAIO 

FILHO, LUCI VANI LOVERA PASTRO, ONOFRA MARIA DE OLIVEIRA, 

MOACIR JAIME HENDGES, PAULO GUIMARÃES SCARPAT, RENATO 

VIDAL, UBALDO YONAMINE, RUBENS RIBEIRO SCARPAT, SEBASTIAO DE 

SOUZA LIRA, WALDESON PEREIRA MOURA, ZACARIAS LOPES GALVAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Mauro Paulo Galera Mari 

- OAB/MT 3.056 - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.
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Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744521 Nr: 41563-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO, AGENOR LOPES 

DE FARIAS, ALCIDES PEDROSO LINO, ALBINO MANFRIM, ALDINO KISSEL, 

ANTONIO ALBERTO AGUIAR, FLORES DA CUNHA BENVENUTI, ANTONIO 

FERREIRA DE ALMEIDA, ELENA HOUSOUME, HELOISA SOARES DE 

SOUSA, ISAIAS DE SOUZA, IVANETE TERESINHA ZIMMERMANN 

MARIANO, LENI MARIA PAZARIN TOSTES, LUCIANO DE PAULO 

MENDONÇA, NABOR FORTUNATO DIAS, ADIR GOUBAD, AIRTON 

GOUBAD, WALTER GRACINO, MARINEZ MARANHÃO ANTUNES 

BARBOSA, MARIA SALUTE GOUBAD, NILTON HARAGUSHIKU, 

SEBASTIÃO LOBO DOS SANTOS, LEONILDE SANTINA GETTEN, ANGELIN 

GOUBAD

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 
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Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 243989 Nr: 12381-27.2006.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDEMAX PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, 14 BRASIL TELECOM 

CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Eduardo Solis Ribeiro 

- OAB:, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, FLÁVIO ANTONIO 

ESTEVES GALDINO - OAB:94605/RJ, GIORDANO BRUNO PAURO 

FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - 

OAB:20200/RJ, SERGIO MACHADO - OAB:80.468 OAB/RJ, Sergio 

Machado Terra - OAB:80.468/RJ

 Processo n° 12381-27.2006.811.0041- Código: 243989

SENTENÇA

Trata-se de ação cautelar em fase de cumprimento de sentença proposta 

por Redemax Projetos e Construções LTDA em desfavor de Brasil 

Telecom S/A e 14 Brasil Telecom Celular S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O feito teve regular tramitação.

 As partes entabularam acordo extrajudicial, requerendo sua 

homologação. (p.5737)

O presente acordo já foi informado perante o STJ, o que levou ao 

reconhecimento da perda do objeto com a extinção do recurso (AREsp 

376.973-MT), conforme decisão de p. 5734.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

As partes entabularam acordo extrajudicial.

O acordo preenche os requisitos legais, e as partes estão devidamente 

representadas, como se faz prova procurações e substabelecimentos de 

p.5183 e 5739/5746.

Assim, homologo o acordo de p.5737 para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, nos termos do art.487, III, “b” do CPC/15.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Oficie-se ao 2° Serviço Notarial de Cuiabá para que libere as restrições 

inseridas por determinação deste juízo nas matriculas n° 66.800, 66848, 

68469 e 68507 (p.5493).

Após, cumprida as formalidades legais, e decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746662 Nr: 43880-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA, ADEVAIR LOPES DE 

OLIVEIRA, BEOMICE MARQUES BARBOSA, CARLA GIOVANE BORELLI, 

CENAIDE MARIA STREIT, EDEGAR DE SOUSA, JAK AUGUSTO DA SILVA, 

ROBERTO LUIZ FACHIM, MARIA PIA RODA FERRAZ, PEDRO TOMIYAMA, 

FLORINDA DAL MORO, LUCIENE ABDALLA SGRINHOLI, MARISTELA 

FÁTIMA FAVERO LOSS, NELSON DA SILVA VAZ, WALTER DIAS, 

VIVALDO NAVES DE OLIVEIRA, RITA DE CÁSSIA FACHINETTO, MARISA 

LUCAS DA ROCHA, URBANO DIEL, URBANO GRIEBELER DIEL, RITIELI 

MAFALDA ROCHA FACHINETTO, VOLMIR LUIZ CORA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 
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OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 747890 Nr: 45161-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE PADUA BATISTA, CAMILO DENARDIN, 

ELZA MELO GOMES MACHADO, ELIO DE MELO, EMILIA DE OLIVEIRA 

BATISTA, GUIDO NOBERTO RUSCHEL FILHO, SERGIO IGBERTO 

JACOVACCI, PEDRINHA ALMEIDA MACIEL, JAIR MEDEIROS, JOÃO SILVA 

DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.
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Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756774 Nr: 8905-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES MONTEIRO SILVA, MIHARU 

SOGABE, FLÁVIO VENTURINE MARTINEZ, JOSITA SOUZA DA GAMA, 

ELISA KASUKO SOGABE MASSUDA, ANA ELIZABETE GAMA DE SOUZA, 

NEUZA MARIA FERREIRA, JOÃO ABADIA MARTINS, MIHARU SOGABE, 

MARIA LAZARA FERREIRA SILVA, NOELIA RAUSCHKOLB, SONIA MARIA 

LIMA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 
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interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 758811 Nr: 11071-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR BERNARDO ABRANTES GUSMÃO, BENEDITO 

MIGUEL CALIX, DOMINGAS MARIA PINA, EVA ENEAS DE MORAIS, 

ELIZABETH TANKO TORREMOCHA, ITAMAR TANKO TORREMOCHA, 

ORIDES TOSCANO, ODAIR TOSCANO, JOÃO PINTO, JOSÉ DE OLIVEIRA 

AMORIM, JOSÉ VALDINEIS DE SALES, ALBINA ALOTA TOSCANO, EUNICE 

TOSCANO ABIB

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gerson da Silva Oliveira - 

OAB/MT 8.350 - OAB:, Dr. Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB/MT 

9.259 - OAB:, Dr.ª Luciana Joanucci Motti - OAB/MT 7.832 - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 
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resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 763409 Nr: 15989-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUINO MONTEIRO DA SILVA FILHO, ARTÊMIO 

RICHTER, JOSÉ FRANCISCO DA TRINDADE, CARLOS ROBERTO DA 

FONSECA, EDNA COLOMBARI MINOSSO, EDMILSON EPAMINONDAS 

FERREIRA, MIRACY MEIRA ARAÚJO, TEREZA HALUMI AIKO SHIMOKAWA, 

OSLAIR BELEGANTE, WALTER ARAUJO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 
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habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 766789 Nr: 19561-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR XAVIER DOS SANTOS, ALICE TORRES ALVES, 

ANTONIO LOPES GARCIA, CLEBERLEY ALVES DA SILVA, EDILEIA DE 

ARAUJO RIOS, ENIR MARIA DA SILVA, IRINEU DOMINGUES DA COSTA, 

JAIR KISSEL, NAIR PASQUALI MENIN, MARCIA COSTA GHISI, ROGERIO 

GHISI, ADRIANA GHISI, ESPOLIO DE PAULO GHISI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 768543 Nr: 21442-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA CAVALIERI, ALUIZIO SAAMPAIO DO 

BOMDESPACHO PEREIRA, DÉCIO DE DEA, ANTONIA DE CAMPOS 

MARTINS, ÉRICA CLOSS, GERALDO ANGELO PEREIRA, DORALICE 

DORILEO COUTINHO, LACERDA RODRIGUES DE CAMPOS, MATIAS 

PINHEIRO DA SILVA, JAIRECI VIEIRA MARTINS, JOAN CARLOS SILVA 

MENDES, JORGE BALBINO MIGUEL, LUZIA APONTE MINORELLI, MARIA 

ALMEIDA ZAITUNE, MOACIR SOARES DA ROCHA, NAZARETH 

FERNANDES DA ROCHA, MILTON PEREIRA GOULART

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 
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OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 771931 Nr: 25015-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 
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medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 771937 Nr: 25021-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUZIA RODRIGUES PINTO ARAÚJO, LOURDES 

ANGELINA ZANELA, DOMINGAS LEONOR DA SILVA, ELSA MARIA 

ZANELA DE MELO, ANDREIA ZANELA, BENONI GUTERRES DE 

CARVALHO, JOSE PEREIRA MENDES, LEODEA PEREIRA LINO, RAIMUNDO 

DE SOUZA RESPLANDE, MANOEL DA SILVA MANTERO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Mauro Paulo Galera Mari 

- OAB/MT 3.056 - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.
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Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 772898 Nr: 26022-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE SOUZA CALAZANS, MARNI ROBERTO 

HEINRICH, JARY MIRANDA DE SALVATERRA LEÃO, MARCOS FERNANDO 

HEINRICH, CESAR ADRIANO HEINRICH, JOÃO BARROS MARTINS, 

LEOPOLDO DIAS LEITE, LUIZ CARLOS PUCCA, MARCOS ROBERTO 

FERNANDES, KENI CALAZANS QUEIROZ, LUIZ BATISTA DARIO, KARLA 

SOLANGE NADAF VIANA, JAIR MACHADO SAKAGUTI, MARIA DE FATIMA 

RONDON BARBOZA, MARIA ROSA SILVA RODRIGUES, MARILEIDE 

CRESTANI RAIMUNDO, LUIZ BONAVIGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 
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recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775750 Nr: 29012-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIO LAZARO, JAIR 

BERNARDES, AYRTON FERREIRA DA SILVA, JOÃO CARLOS 

RODRIGUES, JUVENAL ADRIANO DA SILVA, LUCIA GLADKI PETRENKO, 

EVA MARIA DILENBURG, LIDIA CASTRO ALVES, LOTARIO BUDKE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS. - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.
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A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779269 Nr: 32712-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SIMÕES GARRIDO JUNIOR, JAKELINE SIMOES 

GARRIDO PIMENTEL, GISELLE SIMOES GARRIDO GOMES, ANALICE 

SOARES SANTANA DE LIMA, LEONTINA DOS SANTOS DOVIGI, CLARICE 

GARRUTI DA SILVA, MARIA JOSE RONDON MARTIN, MARIA JOSE 

RONDON MARTIN, INGRID MADELEINE WATHIER MARTINS, IRENE 

NOQUELE DE SOUZA, CLEUSA DE FATIMA EZEQUIEL, EDIL MOREIRA DA 

COSTA, IZAURA BORGES GONÇALVES, LIDIO SECCO, MARIO ROBERTO 

MEIRA, NERY BERNARDES PRESTES, NIVALDO ZAMARIOLI CORREIA, 

REGINA LUCIA ALVES ROSA, RUTH DO ESPIRITO SANTO TELES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA SIMÕES GARRIDO, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 785502 Nr: 39358-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLIR VIVAN, ESTER FRANCO DO NASCIMENTO, IVETE 

CLEN, JOÃO BOTELHO, JOÃO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA, MANOEL 

ALVES FERNANDES, MARIA NILZA DA SILVA, MARIA VITA TEIXEIRA, 

MARILENE AMALIA GRUHN, MICHELE ESCHER MIELKE, NILSO BERGAMINI, 

ORANDY RODRIGUES CALISTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 
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MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786148 Nr: 40035-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO MOREIRA BARROS, ADÃO TAVARES DE 

SOUSA, ANTONIO FRANCISCO FERREIRA, ALDO FERNANDES 

GUIMARAES, ALOISIO FERREIRA LEMOS, ANA MITSUE SUMIDA SILVA, 

CECILIA DIAS AZEVEDO LUZ, ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES, 

MONICA SASSANOVICZ POLITA, ESPOLIO DE EDMUNDO POLITA, OSMAR 

POLITA, EDISSON CARNEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 
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Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 786364 Nr: 40253-7.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PERIN, CÉSAR ALVES RODRIGUES FILHO, 

DEJANIRA MARIA DE DEUS FONTES, GERALDO ANGELO PEREIRA, 

ENOQUE ANTONIO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO MARQUES 

FONTES, LUZIA APONTE MINORELLI, JOSÉ FRANCISCO MARQUES FILHO, 

LILIANA SOCORRO DE DEUS FONTES, ZULEICA CATARINA DE DEUS 

FONTES, AUXILIADORA MARIA DE DEUS FONTES FONSECA, LUCIA 

MARIA JOSE VILELA DE SOUZA, LUCIENE PEREIRA LEITE, NELSON PINTO 

DE MORAES, SIRLENE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;
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2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 787939 Nr: 41868-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR DOS SANTOS SILVA, JOAQUIM LOURENÇO 

RICARDO, JONIL VITAL DE SOUZA, MARCIA OZAWA, MIRLENE OZAWA 

DE ALMEIDA, FERNANDO AUGUSTO LATORRACA LEIDE CAMPOS, 

TEREZA AUXILIADORA DE ARRUDA, SILESIO MACHADO PEDRO, ADELIA 

ZANOLLI ZANELLI, ANTONIO ZANELLI, VALENTIM ERNESTO 

SALVALAGIO, WANEIDE ALVES DE ATAIDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 
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que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792130 Nr: 46223-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DE MORAES CAJANGO, ÂNGELA CRISTINA 

PAES FARIAS MATIS, ÂNGELO ANTÔNIO RUFINO ALVES, CLEUZA DE 

JESUS SILVA, VIVIANE SILVA PAES DE BARROS, ESPOLIO DE ANTONIO 

DE JESUS SILVA, CELSO MARQUES ARAÚJO, MARCO ANTONIO SILVA, 

MAFALDA TEREZA ZAUZA, CESAR VINICIUS MASSRUHA SILVA, 

ERALDO PEREIRA DE SOUZA, EVALDO ALVES RIBEIRO, GERALDO 

VICENTE VIEIRA, LARISSA MASSRUHA SILVA, NAIR VOLPATO RIBEIRO, 

RUDI ALVICIO STEFFEN, OLEZINA ROBERTA DA SILVA, PAULO NOBURU 

NISHIMUTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 
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Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 797755 Nr: 4135-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARIA BENITES NEVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 798623 Nr: 5014-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINALDO VELOSO GOMES, EVALDO GUSMÃO DA 

ROSA, JOSEFINA CLEMENTE ANDRADE, JOSÉ AMERICO ZANUZZO, 

JOÃO MIGUEL FERNANDES, JOSE PEREIRA DE MELO, RUBENS 

CHICONELLI, MARCIA APARECIDA FERRA DE CARVALHO, LUCIO GARCIA 

DA ROSA, ROSILDA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807295 Nr: 13767-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DEMARCHI, ANTONIO AGUIAR FERREIRA, 

JORGE SAAB, ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA, ANTONIO NESTLEHNER, 

ESPOLIO DE ARACY GARCIA SAAB, DEVANIR SILVA PAIXÃO, 

ARMANDO YOSHIO ONOHARA, BENEDITA PEREIRA NERIS BARBOSA DE 

SOUZA, ARMANDO VERONESE, CARDENAS BALLOTIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 
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Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834876 Nr: 40150-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PORTEL MARTINS, VERA LÚCIA DAYRELL 

NOGUEIRA LANNA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.
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Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 847100 Nr: 50648-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDI SILVEIRA DE ALFREDO, HERMÍNIA MARIA 

MAZARELLI GOMES DE SOUZA, JOSÉ GILBERTO BORGES DE FREITAS, 

SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 

HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES, ELZIO SALDANHA, MÁRCIA 

VIALOGO DA CUNHA, JOSÉ RUBENS VIEIRA, FLÁVIA APARECIDA 

COSTA MARQUES SALDANHA, GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES 

SALDANHA, ESPÓLIO DE MARIA CATARINA COSTA MARQUES 

SALDANHA, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA, LUIZ OSORIO DE 

ALMEIDA, NEUZA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:15686/A, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:OAB/PR 22.129

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”
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 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 853726 Nr: 56364-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS BOAVENTURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 
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fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 857806 Nr: 60035-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO RIBEIRO TAQUES, ANDREA DE ALMEIDA 

NOLASCO, ANTONIO NUNES, JUARES SILVEIRA SAMANIEGO, 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, MARIA 

JERONIMA RONDON, JOAO BATISTA DA SILVA, JOSE MILTON FUZETI, 

LEONCIO ANTONIO DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES REZENDE DE 

SOUSA, SEBASTIAO PACHECO MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896379 Nr: 27286-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DEOCLIDES JOSE DA SILVA, ALIOMAR 

MORAES DA SILVA, ERCILIA CONCEIÇÃO LEITE, FERNANDO HOMEM DE 

MELLO, ESPOLIO DE IZOLINO GOMES JARDIM, ELIZA ROSA JARDIM, 

MARIA JOSE DA SILVA, ESPOLIO DE JERONIMO JOAQUIM RIBEIRO, 

CLEURI RIBEIRO GOMES, JOSE CORSINO PEREIRA LEITE, NARCISO PEDRO 

DE ARAUJO, ESPOLIO DE VANDILIA OLIVEIRA DA SILVA, HEITOR 

ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGARZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 
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Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896383 Nr: 27289-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBINO ZAGONEL, JOSE GUERINO COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 
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trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916846 Nr: 41369-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO DELUQUE, ALAÍDE TEREZINHA 

DELUQUE COSTA PEREIRA, ANTONIO LUIS TAKASE, CAROLINY MERY 

MESQUITA GARCIA, DANIELLE LUIZARE STÁBILE, ESPÓLIO DE LAERT 

LEMOS DO VAL, MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL, CECILIA 

COVEZZI DO VAL, EVA ALVES DE BRITO, RAIMUNDA ALVES DE BRITO, 

DALMIR ALVES DE BRITO, MARIA ALVES DE BRITO, ESPÓLIO DE 

LEONTINO FERREIRA DE BRITO, LUZIA ALVES BRITO DE FARIA, NAIR 

ONISHI, PEDRO BOAVENTURA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS 

GUIMARÃES CARDOSO VIEIRA, VALMIR ALVES BRITO, MARIA DAS 

DORES BORGES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE LUIZARI STABILE FRAY 

DE OLIVEIRA - OAB:390419, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 76 de 480



Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917261 Nr: 41612-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA, 

CAROLINY MERY MESQUITA GARCIA, CATARINA MARIA MESQUITA 

GARCIA DALBEM, CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA, BAZILIO MUNDO 

MIÃO, ESPOLIO DE CATULINO GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA 

COVEZZI DO VAL, CECILIA COVEZZI DO VAL, ESPÓLIO DE LAERT 

LEMOS DO VAL, VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA, ROBERTO 

NEY GOMES DA SILVA, ELZA TEREZINHA FANTINEL, JUSSARA MARTINS 

DE OLIVEIRA, MARCOS FERNANDES DE CASTRO, LEONARDO SOTIRE 

EPAMINONDAS, SAMUEL DE SOUZA MATOS, ESPOLIO DE MARIA 

HELENA EPAMINONDAS BARTZ, ROMILDA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 
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acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917719 Nr: 41892-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BAPTISTA GADOTTI, APARECIDA 

FERREIRA GADOTTI, ESPOLIO DE EURIDES GARCIA DE MOURA, 

ADELAIDE GARCIA DE SOUZA, DENILSY GARCIA DE SOUZA, GELSONEY 

GARCIA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DA SILVA, MARCELO GILIO RIZZIERI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 
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presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 932049 Nr: 50437-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DÁRIO XAVIER, CESAR AUGUSTO 

SAGBONI XAVIER, DUÍLIO GOMES PEREIRA DA SILVA JUNIOR, EDSON 

JOSE DE FREITAS, EURICO SCHVERTZ DE MAGALHÃES, EZILIA RIBEIRO, 

IVELISE CARDOSO PEREIRA, WASSABURO YAMASHITA, ESPOLIO DE 

HIDEO YAMASHITA, JAMIL JOAO SAMARA, BENEDITA TEREZINHA DE 

ALBUQUERQUE, FABIANO DE ALBUQUERQUE, ESPÓLIO DE FLORENTINO 

COSTA SERAFIN, ESPÓLIO DE JESUS RIBEIRO, GENY ALDA VIANA 

RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II.

Após muita discussão e concentração de esforços, foi noticiada e 

amplamente divulgada pela imprensa nacional, a homologação de acordo 

coletivo entre os bancos e poupadores pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo acordo, quem tem até R$ 5 mil a receber terá o pagamento à vista. 

Entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, uma parcela à vista e duas semestrais. A partir 

de R$ 10 mil, uma à vista e quatro semestrais. A correção para os 

pagamentos semestrais será feita pelo IPCA.

Inicialmente, prematuramente, e considerando que os processos são 

prioritários em razão da idade da parte, determinei, em alguns feitos, a 

intimação da parte, via seu advogado, para que manifestasse interesse 

quanto à adesão acordo.

 No entanto, pelo que restou acordado, os poupadores individuais terão 

prazo de 24 meses para a adesão ao acordo, ao término do qual as ações 

judiciais prosseguirão seu andamento normal.

Entretanto, nos autos do cumprimento de sentença de código 925031 

aportou decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade 

Addario, que determinou a SUSPENSÃO do Recurso Especial 40418/2018 

(interposto no RAI 34385/2016) - p. 442/443.

Tal determinação decorre de orientação do Superior Tribunal de Justiça – 

Of. 374/2018-CD2S, bem como consulta realizada ao Fórum de 

Precedentes - Recursos Repetitivos – NUGEP, pela Desembargadora e 

Vice-Presidente do TJMT, Marilsen Andrade Addario, “...para saber qual a 

medida a ser tomada naqueles casos em que o poupador já manifestou o 

desinteresse no possível acordo, a resposta obtida foi no sentido de que 

“O interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá na Plataforma 

online”.

 Diante disso, a Desembargadora Marilsen determinou a suspensão do 

recurso interposto de decisão proferida naquele feito (código 925031, em 

trâmite perante esta 5ª Vara Cível de Cuiabá), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Inviável, por ora, o prosseguimento do processo como pretende a parte 

autora.

Isto porque, conforme o ofício STJ nº 374/2018-CD2S em anexo, o 

colegiado da Segunda Seção, nas sessões dos dias 14/03/2018 e 

11/04/2018, ao deliberar sobre os procedimentos a serem adotados no 

Superior Tribunal de Justiça quanto aos processos que envolvem planos 

econômicos, concluiu que:

“1 - todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no aguardo 

do início do funcionamento da plataforma online criada para adesão ao 

acordo homologado perante o Colendo Supremo Tribunal Federal;

2 - iniciada a plataforma online, o Srs. Ministros intimarão as partes 

envolvidas para que, no prazo de 60 dias, se manifestem sobre o 

interesse ou não na continuidade dos julgamento.”

Sugeriu-se, assim, que os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais adotassem medidas correlatas, uma vez que eventuais recursos 

especiais e/ou agravos em recursos especiais que porventura chegarem 

ao STJ serão devolvidos à origem.

Por sua vez, em consulta ao Fórum de Precedentes – Recursos 

Repetitivos – NUGEP- Assuntos: Plataforma para opção de planos 

econômicos realizada no dia 24/04/2018, este assim nos orientou:

“Pelas informações que obtive com o Assessor-Chefe do Nugep, a 

plataforma será única e não estará vinculada a tribunal.

“[...]

Conforme noticiado no site do STJ, a Segunda Seção deliberou em oficiar 

à Presidente do STJ para as medidas cabíveis (segue ofício em anexo).

O Nugep sugere que, se possível, os tribunais adotem medida correlata a 

estabelecida no STJ, conforme indicado no ofício anexo, ou seja, 

sobrestar os processos até a implementação da plataforma eletrônica 

prevista no acordo que possibilitará a adesão ou não à avença. Reforço, 

contudo, ser uma sugestão do Nugep, tendo em vista que eventuais 

recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais que chegarem ao 

STJ serão devolvidos aos tribunais de origem.”.

Cumpre ainda salientar que, em nova consulta feita em 27/04/2018 ao 

citado Fórum, para saber qual a medida a ser tomada naqueles casos em 

que o poupador já manifestou o desinteresse no possível acordo, a 

resposta obtida foi no sentido de que “O interesse ou não de realizar 

acordo somente ocorrerá na Plataforma online.”

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento aos presentes 

recursos, pois, após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos a 

este Tribunal para permanecerem sobrestados até a criação da referida 

plataforma, onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na 

adesão ao acordo homologado perante o STF.

Assim, determino a suspensão do presente recurso.

Aguardem-se os autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto 

aos Planos econômicos.

Por fim, comunique-se o Juízo de primeiro grau o inteiro teor desta 

decisão.

Cumpra-se.” (Código 925031p. 442/443):

Posto isto, como o interesse ou não de realizar o acordo somente ocorrerá 

na Plataforma online, intime-se a parte exequente, pessoalmente e através 

de seu procurador (DJE), para que informe, no prazo de 90 (noventa) 

dias, quanto a habilitação e/ou a intenção em aderir ao acordo homologado 

pelo STF no bojo da ADF 165, que possui como objetivo o pagamento das 

diferenças de expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos 

Bresser, Verão e Collor II e em discussão no presente feito.

Para tanto, a parte ou seu procurador deverá acessar a plataforma 

desenvolvida pelo STF e FEBRABAN, através do endereço eletrônico 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br que informa os 

documentos necessários para o cadastro, e proceder a respectiva 

habilitação gratuita.

Realizada a habilitação, a parte deverá comunicar o juízo, a fim de que o 

presente feito seja extinto, nos termos do art. 487, III, "d" do CPC, 

estabelecida pelo item 9.3 do acordo homologado.

A não adesão ao acordo, devidamente realizada na plataforma on line, 

também deverá ser comunicada ao juízo para as providencias que se 

fizerem necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1100913 Nr: 10923-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇAO ARIPUANÃ LTDA, 

CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA, MINERAÇÃO ITAIPÚ INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRO AGROINDUSTRIAL S/A, ELOÍSA 

MARAN PEREIRA, CARLOS ROBERTO CARDOSO, ALDRIN UHDRE 

NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, até a presente data, ao autor não juntou aos autos o 

comprovante de distribuição da Carta Precatória de fl. 79.

Desta forma, impulsiono os autos encaminhando intimação ao autor para 

que comprove sua distribuição, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894667 Nr: 26296-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, BV FINANCEIRA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - 

OAB:23.175/O, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:11.665/MT, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:9.118-B, 

NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A

 Posto isto, reconheço a ilegitimidade passiva dos réus Banco do 

Bradesco Financiamentos S/A e BV Financeira S/A e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O FEITO sem a resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI do CPC/15. Custas e despesas pelo autor. Condeno o autor nos 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos 

do CPC. No entanto, como o mesmo é beneficiário da Justiça Gratuita (fl. 

22), a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 706995 Nr: 823-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 2001 LTDA, JOSÉ MARCIO 

COELHO PIRES, GISELLE D ' HERONVILLE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar manifestação sobre o documento juntado às fls. 124/135, bem 

como comprovar a distribuição das Cartas Precatórias de fls. 122 e 123, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 347771 Nr: 18024-92.2008.811.0041

 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: HILÁRIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 18024-92.2008.811.0041

Código: 347771

Vistos,

Trata-se de usucapião movida por Hilário Rodrigues da Silva em face da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A ação foi originalmente proposta em desfavor de Doralice Teixeira da 

Silva.

Após a apresentação da Matricula atualizada do imóvel objeto da presente 

ação, se constatou que o imóvel está em nome da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá.

O Município de Cuiabá foi incluído no polo passivo da presente ação e, 

devidamente intimada requereu a remessa dos presentes autos ao Juízo 

da Fazenda Publica (p.107/109).

Com a inclusão do Município de Cuiabá no polo do processo, este juízo, 

nos termos do Provimento nº 004/2008-CM, passou a ser incompetente 

para analisar e julgar os presentes autos, razão pela qual declino a 

competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

desta Comarca.

Redistribua-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1302927 Nr: 9177-52.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE ROSENO DIAS - 

OAB:2902/MT, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , UMA VEZ INICIADA A FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO, AO INVÉS 

DE OFERECER IMPUGNAÇÃO OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Juízo da 

causa que indeferiu a petição inicial e rejeitou liminarmente os embargos. 

Manutenção do julgado. Cabimento. Erro grosseiro no manejo de ação 

incidental. Existência de expressa previsão legal quanto à apresentação 

de impugnação ao cumprimento de sentença. Arts. 475, § 1º, e 475-L, do 

CPC/73 (legislação de regência). Inviabilidade, na hipótese, de se aplicar o 

princípio da fungibilidade recursal. Apelo do embargante desprovido. 

(TJSP; APL 1004488-35.2015.8.26.0590; Ac. 10783970; São Vicente; 

Vigésima Sétima Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. 

Marcos Ramos; Julg. 11/09/2017; DJESP 28/09/2017; Pág. 2421)87607123 

- EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO POPULAR DE RESSARCIMENTO 

AO ERÁRIO. I Oposição de embargos à execução no lugar de 

oferecimento de impugnação ao cumprimento do título judicial. Dúvida 

razoável quanto ao meio de insurgência adequado. Inexistência. Princípio 

da Fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Precedentes do E. STJ. 

Sentença que rejeitou liminarmente os embargos mantida. Recurso não 

provido. (TJSP; APL 1001406-02.2016.8.26.0318; Ac. 10772106; Leme; 

Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Galizia; Julg. 04/09/2017; 

DJESP 21/09/2017; Pág. 2384)Com estas considerações e fundamentos, 

extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do 

CPC.Isento de custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor. Honorários advocatícios indevidos, pois a inicial sequer chegou a 

ser recebida.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de praxe.P.I. Cumpra-seCuiabá-MT, 17 de julho de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 267374 Nr: 915-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO BENEDITO SILVA DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE ROSENO DIAS - 

OAB:2902/MT, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802

 Processo nº. 27/2007- Código 267374

Vistos e etc.

A executada compareceu espontaneamente aos autos.

Assim, anote-se como requerido a p. 114/115.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883976 Nr: 19196-59.2014.811.0041
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 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: SERILON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINT PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:23.291/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 

documentos contidos na inicial à p. 32/78.Decorrido prazo recursal, 

certifique-se.Após, intime-se o exequente para que apresente o valor 

atualizado do seu crédito.Em seguida, concluso para expedição de 

certidão de crédito, no valor atualizado, com a consequente extinção do 

presente feito, eis que conforme informado a p. 130, o valor aqui cobrado 

já foi habilitado junto ao juízo falimentar. Cumpra-se.Intimem-se 

todos.Expeça-se o necessário. Cuiabá, 17 de julho de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 394746 Nr: 30272-56.2009.811.0041

 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: JOSE DO NASCIMENTO SILVA

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 05/09/2018, às 

8h00, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá-MT; nas imediações da TV Gazeta telefone: 

(65)3052-3072 / (65)992813137. Onde deverão comparecer o requerente 

e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar às partes para comparecerem 

à perícia designada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446660 Nr: 20923-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENYLDE MARIA CORREA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 20923-92.2010.811.0041, 

Protocolo 446660, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872056 Nr: 11093-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RIBEIRO

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

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241-A

 Certifico que o recurso de apelação apresentados pelas partes 

requerente e requerida são tempestivos, sendo assim, nos termos da 

legislação vigente, e do art.482, VI da CNGC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as suas 

contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709248 Nr: 2118-57.2011.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME, 

ESPOLIO DE AUREA BELIDO FARIA, JOÃO ROBERTO GOMES, GILBERTO 

GOMES, CLOTILDE GOMES JAKYMIU, MARCOS CÉSAR FARIA, 

HUMBERTO FARIA, VALÉRIA BELIDO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilmara aparecida arruda 

sales - OAB:13255-E, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 COBRANÇA DE DILIGÊNCIA

Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1013480 Nr: 29022-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHILTON BARBOSA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMARA CRISTINA CORREA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, certifico que o mandado de citação foi 

enviado à Central de Mandados. Considerando a informação de que o 

autor fornecerá os meios necessários ao cumprimento do ato, esclareço 

que caberá ao autor acompanhar a distribuição do mandado e contatar o 

oficial de justiça fornecendo o necessário para cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 444291 Nr: 19453-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA., 

SAULO GOUVEIA CARVALHO, ALESSANDRA BICUDO TEIXEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JUCINEI DA 

SILVA NUNES, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 885832 Nr: 20410-85.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BATISTA DO AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte ré para se manifestar 

sobre o teor do ofício e documentos de fls. 106/109, no prazo de 5 

(cinco)dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se 

acerca da certidão do oficial de justiça de fl.95 no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 787902 Nr: 41831-05.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARÃES, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, FERNANDO AIRES MESQUITA CARVALHO TEIXEIRA - 

OAB:18527/O, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 

11096, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ 

PEIXOTO - OAB:15869

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 12/09/2018, às 

8h00, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá-MT; nas imediações da TV Gazeta telefone: 

(65)3052-3072 / (65)992813137. Onde deverão comparecer o requerente 

e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar às partes para comparecerem 

à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 339152 Nr: 9721-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMESSON BARBOSA DE SOUZA, PAULO EURICO 

MARQUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVORADA CAMINHÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8065, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT, LUIZ CLAUDIO PACHER - OAB:10399/MT

 .Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, 

atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, para 

sanar a omissão existente na sentença de p. 312 e consequentemente 

determinar o prosseguimento do feito quanto à cobrança dos honorários 

sucumbenciais.FAÇAM-SE as devidamente alterações na capa dos autos 

e sistema Apolo, constando que se trata de cumprimento de sentença de 

honorários sucumbenciais requerida por Paulo Eurico Marques Luz em 

face de Alvorada Caminhões LTDA. CERTIFIQUE-SE o transito em julgado 

da sentença de p. 312 e expeça-se competente, certidão de crédito em 

favor do exequente Hermesson Barbosa de Sousa.Considerando o 

prosseguimento do feito para a execução dos honorários sucumbenciais 

DEFIRO o pedido de busca de bens por meio do RENAJUD e INFOJUD. 

Segue informações em anexo, onde nenhum bem foi encontrado em nome 

da executada/embargada.INTIME-SE parte exequente/embargante, para em 

15 (quinze) dias, tome ciência das pesquisas aqui realizada, devendo 

requerer o que de direito.Nada sendo requerido, certifique-se e nos 

termos do art. 921, III do CPC/15, DETERMINO a suspenção do presente 

feito em um ano, o qual deverá ser REMETIDO ao arquivo 

provisório:Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 787534 Nr: 41436-13.2012.811.0041

 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: MARIA SALVES SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS, BANCO SANTANDER S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7647-A

 Processo n° 41436-13.2012.811.0041

Código 787534

Vistos e etc.

 Verifico a existência de erro material no despacho de p. 135, eis que o 

nome do executado esta errado.

 Assim, corrijo o erro material constante no despacho retro, ficando o 

despacho da maneira a seguir:

”Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Maria Salves Souza 

da Silva em face de Banco Santander S/A.”

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de março de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1018782 Nr: 31292-72.2015.811.0041

 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: CLEBERSON RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre 

a petição de do requerido de fls.152/155.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855905 Nr: 58287-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Processo n° 58287-93.2013.811.0041

Código: 855905

Vistos e etc.

 Tratando de valor incontroverso, expeça-se alvará em favor da 

exequente, conforme requerido a p.88/89.

Em seguida, ao contador judicial para que verifique a existência de 

eventual saldo remanescente.

Após, intimem-se as partes para se manifestar.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 18 de junho de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021107-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIL EMILIO DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021107-50.2018.8.11.0041 DECISÃO O autor 

pretende a concessão liminar de tutela provisória de urgência, para que 

seja determinado à ré que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento 

de energia elétrica de sua Unidade Consumidora, em razão dos débitos 

discutidos nestes autos e referentes aos meses de maio, setembro, 

outubro e novembro de 2017. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. A relação em comento é de consumo, 

cabendo a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum consumidor inadimplente será 

exposto a ridículo por ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco 

submetido à qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. In casu, o autor 

afirma que sua média de consumo não ultrapassa 200 kWh, sendo que 

injustificadamente recebeu fatura cobrando o consumo de 855 kWh em 

maio de 2017. Nos meses seguintes o consumo retornou à média normal, 

voltando a haver cobranças absurdas nos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2017. Como não concorda com tais valores e consumos, 

ajuizou ação contra a ré perante o Juizado Especial Cível, mas esta foi 

extinta sem resolução do mérito. Analisando o Histórico de Consumo 

apresentado no ID 14164262, é possível identificar que o consumo normal 

da UC 6/283290-5, em nome do autor, costuma ser em torno de 200 kWh, 

conforme alegado. Desta forma, a ré não pode fundamentar a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica nos débitos em discussão, até porque 

os mesmos se tornaram pretéritos. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO PÚBLICO – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS- 

IMPOSSIBILIDADE. O STJ pacificou o entendimento de que não é lícito à 

concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito 

pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de 

dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos.” (AI 57907/2013, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) Negritei “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO 

PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO 

DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE 

DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE SUPRESSÃO DE 

INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1-Débito que 

gerou a interrupção do fornecimento de água da Agravante refere-se a 

débito pretérito. Assim, considerando que o débito cobrado pela 

concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de fatura atual, 

mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, seria 

chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal quantia 

ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 2-Com relação a não inclusão do 

nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser acolhido uma vez 

que os elementos constantes nos autos impedem o reconhecimento da 

ilegalidade dos débitos em discussão, bem como estaria entrando no 

mérito da questão e promovendo a supressão de instância.” (AI 

30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 16/12/2013) Destaca-se 

que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial 

e deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente 

e segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” Diante 

destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela 

provisória, uma vez que a probabilidade do direito do autor está 

consubstanciada nos documentos colacionados nos autos, os quais 

demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que as faturas dos meses 

de maio, setembro, outubro e novembro de 2017 cobram o pagamento de 

consumo de energia elétrica em quantias significativamente maiores que o 

normal para aquela UC. O perigo de dano é evidente, haja vista a real 

possibilidade de a ré interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 

do autor. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto 

e, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que a ré se abstenha de interromper 

ou reestabeleça, conforme o caso, o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora n. 6/283290-5 em razão dos débitos vencidos nos 

meses de maio, setembro, outubro e novembro de 2017. Intime-se. Nos 

termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 16/10/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, 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. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021188-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO (RÉU)

DIEGO SALOM METELLO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021188-96.2018.8.11.0041. DECISÃO Trata-se de 

ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis c/c cobrança de 

obrigações acessórias com pedido de tutela de urgência proposta por 

MTM Construções Ltda. contra Selma do Rocio Latuf Salom Metello e Diego 

Salom Metello, todos qualificados. A empresa autora requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar que os réus desocupem o imóvel 

objeto do Contrato de Locação, no prazo máximo de 15 dias. Sustentam 

que o total do débito dos réus em decorrência da locação do apartamento 

n. 201, Edifício Residencial Parque Pantanal II, Torre Fauna, situado na 

Avenida Vereador Juliano Costa Marques, n. 615, Bairro Jardim 

Aclimação, em Cuiabá – MT, perfaz o montante de R$ 117.325,02, sendo 

que todas as tentativas de recebimento foram frustradas. É cediço que 

para a concessão da tutela de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em que 

pese a Lei n. 8.245/91 permitir o despejo do locatário inadimplente, a 

medida está condicionada à presença dos requisitos autorizadores da 

tutela provisória e, in casu, tais requisitos não se encontram presentes, 

haja vista a complexa relação jurídica estabelecida entre as partes, 

havendo, inclusive, créditos a serem compensados. Outrossim, verifica-se 

não ser possível o deferimento do pleito, pois, conforme se constata do 

contrato firmado, o mesmo está garantido (artigo 59, § 1º, IX c/c 37, II, 

ambos da Lei n. 8.245/91). Por fim, verifico a ausência de notificação dos 

réus a fim de constituí-los em mora, haja vista o término do contrato e sua 

prorrogação. Desta feita, não se revelando prudente a concessão do 

despejo nessa quadra processual, INDEFIRO O PEDIDO. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22/10/2018 

às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021249-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB SOARES CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1021249-54.2018.8.11.0041. DECISÃO Caleb Soares 

Chaves propôs ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c 

indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de 

indébito e obrigação de fazer c/c tutela antecipada contra MRV Engenharia 

e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda.. O autor pretende, por esta via, a concessão de 

tutela de urgência para o fim de determinar que a ré se abstenha de exigir 

o pagamento das faturas lançadas a título de taxa de evolução de obra a 

partir de outubro/2015, assim como seja impedida de inserir, ou baixe caso 

já tenha inserido, restrições em seu nome perante os órgãos de proteção 

ao crédito. Informa ter adquirido da ré o apartamento n. 301, Bloco J, do 

Empreendimento Chapada Diamantina, localizado no Bairro Dom Aquino, 

em Cuiabá – MT, em 05/06/2013, cujas chaves lhes foram entregue em 

09/10/2015. Sustenta que com a entrega do apartamento, a cobrança de 

juros de fase de obra passou a ser indevida, sendo da ré a obrigação de 

informar ao banco financiador a conclusão do empreendimento. É o 

necessário. De acordo com a sistemática processual, a concessão liminar 

da tutela provisória de urgência depende do preenchimento concomitante 

dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “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. 313.) In casu, o autor recebeu as 

chaves do apartamento adquirido da ré em outubro de 2015, oportunidade 

em que deveriam cessar as cobranças dos juros de fase de obra. Porém, 

em razão da desídia da ré tais cobranças continuaram, estando o autor 

inadimplente com as obrigações desta natureza vencidas nos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2016 (ID 14183248). Em que pesem as 

alegações do autor, extrai-se dos documentos apresentados que o 

empreendimento Chapada Diamantina é composto por vários blocos, 

sendo que o Habite-se expedido em 22/10/2015 é parcial, nos termos da 

anotação constante em seu verso, a qual dispõe: “Estamos liberando o 

habite-se parcial para o empreendimento Chapada Diamantina referente a 

expedição da segunda etapa, referente a 6 blocos, com área de 

14.619,72m2 (sendo 288 unidades), e com suas devidas vagas de 

entacionamento.” (sic – ID 14183222) A resposta da Caixa Econômica 

Federal à reclamação feita pelo autor também é nesse sentido, de que a 

cobrança dos juros de evolução de obra só termina quando o 

empreendimento é integralmente concluído (ID 14183252). Portanto, nesta 

análise de cognição sumária, não se verifica razoável o deferimento do 

pleito antecipatório, haja vista que a inexistência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito do autor, bem como demonstração 

de que a espera poderá causar perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/10/2018 às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 
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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. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020820-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCENI VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR DE TAL (REQUERIDO)

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020820-87.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c dano moral, material e pedido de 

antecipação de tutela proposta por Valceni Ventura dos Santos contra 

Almir de Tal, proprietário da empresa Rodigueri Comércio de Veículos 

(Lobão Veículos) e Rodigueri Comércio de Veículos EIRELLI, nome fantasia 

de Lobão Veículos. O autor pretende, por esta via, seja deferida a 

inclusão de restrição judicial no prontuário do veículo GM SL/E 1.8 Monza, 

placa BVU5646, renavan 580849562, via sistema Renajud, até que os 

réus promovam, efetivamente, a devida transferência da propriedade do 

bem, sob pena de multa diária. Informa que no ano de 2002 adquiriu dos 

réus o veículo mencionado e, embora conste no contrato de financiamento 

o nome do vendedor Hamilton Oliveira Sobrinho, comprou o bem no 

estacionamento dos réus. Em razão de problemas mecânicos 

apresentados, devolveu o veículo 20 dias após a compra. Aduz que no 

momento da devolução ficou verbalmente acordado que os réus 

efetivariam a transferência da propriedade junto ao DETRAN-MT, porém, 

até hoje não cumpriram com a obrigação, o que lhe vem causando 

evidentes prejuízos, inclusive com o protesto de seu nome e inscrição do 

débito em dívida ativa. É o necessário. De acordo com a sistemática 

processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende 

do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “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. 313.) In casu, o autor afirma ter comprado e, 20 dias depois, devolvido 

para a empresa ré o veículo GM SL/E 1.8 Monza, placa BVU5646, renavan 

580849562, no ano de 2002. Todavia, além de no contrato de 

financiamento do veículo constar a informação de que o vendedor foi a 

pessoa de Hamilton Oliveira Sobrinho, inexiste nos autos documento que 

vincule a empresa ré à relatada transação comercial. Assim, nesta análise 

de cognição sumária, não se verifica razoável o deferimento do pleito 

antecipatório, haja vista a inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito do autor, bem como demonstração de que a 

espera poderá causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Até porque, a compra e venda/devolução ocorreu há 

aproximadamente 16 anos. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 às 11:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021655-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021655-75.2018.8.11.0041. O autor, 

sargento militar, recebe mensalmente o subsídio de R$ 9.858,25. Em que 

pesem os vários compromissos financeiros informados pelo mesmo, é 

certo que sua remuneração é razoável, de maneira que não pode ser 

considerado hipossuficiente, já que o pagamento das custas judiciais e 

taxas judiciárias não prejudicariam a sua subsistência. De acordo com o 

Código de Processo Civil (artigo 290), as custas judiciais e taxa judiciária 

devem ser recolhidas no início do processo, sob pena de ser cancelada a 

distribuição do feito. No mesmo sentido, é a determinação prevista no 

artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Entretanto, o art. 98, § 6° do Código de 

Processo Civil, permite que as custas judiciais sejam parceladas: “Art. 98. 

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(...) § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento 

de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.” À par destas considerações, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita e, nos termos do art. 98, § 6º do Código de 

Processo Civil, faculto ao autor o recolhimento das custas judiciais em 05 

(cinco) parcelas fixas. Caberá ao autor comprovar o recolhimento da 

primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, e das demais a cada 30 

(trinta) dias, sucessivamente, sendo que o inadimplemento de quaisquer 

das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 290 do CPC. Intime-se o autor para que proceda ao 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais necessárias. Em 

seguida, façam os autos conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003543-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ORTEGA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)
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QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIEBRANTZ ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003543-58.2018.8.11.0041. Trata-se de 

ação de rescisão de contrato c/c danos morais e antecipação de tutela 

proposta por Fernanda Ortega Lopes contra Viebrantz Estruturas 

Metálicas EIRELI – ME e o Condomínio Residencial Ímola, todos qualificados 

nos autos. A autora afirma ser proprietária do apartamento n. 15, Torre 4, 

do Residencial Ímola, situado na Rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá – 

MT. Informa que o réu Condomínio Residencial Ímola celebrou com a 

empresa ré Viebrantz Estruturas Metálicas contrato de prestação de 

serviços para construção de estrutura metálica de cobertura de 115 

garagens, além de pintura e instalação de iluminação elétrica. No contrato 

constou que o prazo para cumprimento da obrigação de construção da 

cobertura das garagens seria de 150 dias, a contar do dia 01/04/2017 e 

que em caso de não cumprimento seria aplicada multa de 2%. Aduz que a 

empresa ré Viebrantz não pôde concluir os serviços em virtude da falta de 

autorização/licença da Prefeitura do Município de Cuiabá, evidenciando a 

sua má-fé, uma vez que inicialmente afirmou já possuir referida licença. 

Não obtendo a solução do conflito de forma amigável, propõe a presente 

em que requer a concessão de tutela antecipada para determinar que a 

primeira ré promova a imediata devolução do valor pago e que seja 

declarada a rescisão contratual, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento. Ao final, requer a procedência do pedido de rescisão 

contratual e a condenação da primeira ré ao pagamento de multa de 2%, 

além de indenização por danos morais e devolução da quantia paga. 

Intimada, a autora emendou a inicial (ID’s 11869529, 12726843 e 

14154169). É o relatório. Fundamento. Decido. Defiro as emendas à 

petição inicial. Infere-se dos autos que a autora, proprietária e moradora 

do apartamento n. 15, Torre 4, do Condomínio Residencial Ímola, localizado 

na Rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá – MT, requer a rescisão do 

contrato de prestação de serviços firmado entre o Condomínio Residencial 

Ímola e a empresa Viebrantz Estruturas Metálicas EIRELI – ME. Argumenta 

que o objeto do contrato era a construção de 115 garagens no Condomínio 

Residencial Ímola, dentro do prazo de 150 dias, a contar do dia 

01/04/2017. Em razão da falta de autorização/licença por parte da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, o cumprimento da obrigação não foi 

possível. In casu, observa-se que à autora falta legitimidade para requerer 

a rescisão do contrato firmado pelo Condomínio e a empresa Viebrantz, 

pois, embora seja a mesma condômina, não possui legitimidade para, 

sozinha, pleitear a rescisão de um contrato que foi celebrado pelo síndico 

em representação a todos os condôminos. Da análise dos documentos 

apresentados, em especial das Atas das Assembleias, constata-se que o 

Condomínio não tem se mostrado omisso, pelo contrário, são várias as 

reuniões em que o assunto em questão foi tratado (ID’s 14154220, 

14154206 e 14154181). Inclusive, na Assembleia realizada em 22 de 

fevereiro de 2018 os condôminos presentes ratificaram a decisão 

anteriormente tomada de que o Condomínio irá providenciar a propositura 

de ação judicial contra a empresa Viebrantz. Desta feita, verifica-se a 

clara ilegitimidade ativa da autora para esta causa. Ora, é cediço que parte 

legítima é aquela a quem os efeitos do provimento jurisdicional é 

direcionado, devendo o feito ser extinto quando não preenchido tal 

condição, conforme ensina o professor Alexandre Freitas Câmara, em sua 

obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. I: “A primeira das “condições 

da ação” é a legitimidade das partes, também designada legitimatio ad 

causam. Esta pode ser definida como a “pertinência subjetiva da ação”. 

Em outros termos, podemos afirmar que têm legitimidade para a causa os 

titulares da relação jurídica deduzida, pelo demandante, no processo. (...) 

Esta é a regra geral, em nosso direito, segundo a qual será legitimado a 

atuar tão-somente o titular do interesse levado a juízo pela demanda, 

razão pela qual fala-se nesta hipótese, em legitimidade ordinária. (...) A 

ausência de qualquer das “condições”, no fenômeno tradicionalmente 

designado por “carência da ação”, levará – como já afirmado – à extinção 

anômala do processo, ou seja, à prolação de sentença terminativa, que 

extingue o processo sem resolução do mérito.” (9. ed. rev. e atual. 

segundo o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. 

p. 123 e 124. Negritei.) As condições da ação são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do processo, sem as quais é impossível chegar ao 

provimento de mérito, conforme lição de Alexandre Freitas Câmara: “As 

“condições da ação”, como visto, são requisitos exigidos para que o 

processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de 

qualquer delas leva à prolação de sentença terminativa, ou seja, de 

sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a 

chamada “extinção anômala do processo”.” (9. ed. rev. e atual. segundo o 

Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. p. 122. 

Negritei.) Ressalta-se que referida matéria é de ordem pública, a respeito 

da qual o juiz tem o poder-dever de se pronunciar ex officio, a qualquer 

tempo e grau de jurisdição, eis que insuscetível de preclusão (art. 485, § 

3º). Posto isto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” e, por 

se tratar de condição da ação, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

como defiro à mesma os benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010598-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

sobre o cumprimento da Sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 de 

julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000002-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018500-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICUNHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PERNAMBUCO NICODEMO OAB - SP317316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente
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Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1020999-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

BRUNA ROBERTA CARDOSO MINHOTO OAB - SP356898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORIMOTO COMERCIO DE DOCES LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o 

pagamento das custas, conforme determinado em Sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias , devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 18 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003993-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (RÉU)

B.O INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 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: 1028596-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/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. 18 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028101-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORIO BRASIL MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 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: 1016431-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDES PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO ALMEIDA (RÉU)

FERNANDO ANTONIO DE SOUZA MELO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020157-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEX PONTES CARVALHO PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MENDES BARRIL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 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: 1032456-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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. 18 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE LIMA DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 18 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1033649-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETWEL MAXIMIANO DA CUNHA OAB - MS15448 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-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. 18 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001770-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O (ADVOGADO)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/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. 18 de julho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016098-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CABRAL COSTA (EXECUTADO)

F C OPTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 18 de julho de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004494-86.2017.8.11.0041

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:

ALUSID GERACAO DE VAPOR E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 18 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: 1025691-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 18 

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): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1308155 Nr: 10406-47.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA COMERCIO DE CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES MIGUEL - 

OAB:31282/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense a presente ação ao processo de execução n. 

1955-43.2012.811.0041 (cód. 750244).

Intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação (art. 319, VII, Código de Processo Civil) e os endereços 

eletrônicos das partes (art. 319, II, Código de Processo Civil), ou sua 

impossibilidade de indicar, sob pena de indeferimento da inicial.

No mesmo prazo acima fixado, determino que as Requerentes comprovem 

o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Com o decurso de prazo, certifique o necessário e venham os autos 

imediatamente conclusos

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 933612 Nr: 51266-32.2014.811.0041

 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: SAMUEL JESUS DE MOURA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerente se 

manifestar acerca do desarquivamento do feito, bem como para 

desentranhar os documentos que for necessários trazendo as cópias 

para serem substituídas, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente de 

que não havendo manifestação os autos retornarão ao arquivo.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021114-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DE ARRUDA (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)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, 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: 1021223-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO MANOEL DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/09/2018, às 08h15min 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: 1001199-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV GAZETA LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003071-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (AUTOR)

DIOGORY LUAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCKAS SILVESTER FERREIRA RIBEIRO DA COSTA (RÉU)

ARMANDO SILVA ARAUJO - EPP (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004060-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN FERREIRA DE VALOR (REQUERIDO)

OLENIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 09/10/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009990-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL DA SILVA PEREIRA (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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, sem a manifestação da parte 

requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha 

existente nos autos, regularizando sua representação processual, visto 

que a procuração anexada nos autos consta apenas o nome do menor, 

sem fazer menção de sua representante. E informando se ouve ou não o 

pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010092-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GEOVANE VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Decorrido o prazo de suspensão, sem a manifestação da parte 

requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha 

existente nos autos, regularizando sua representação processual, visto 

que a procuração anexada nos autos consta apenas o nome do menor, 

sem fazer menção de sua representante. E informando se ouve ou não o 

pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011271-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, sem a manifestação da parte 

requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha 

existente nos autos, regularizando sua representação processual, visto 

que a procuração anexada nos autos consta apenas o nome do menor, 

sem fazer menção de sua representante. E informando se ouve ou não o 

pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011492-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO OSORIO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, sem a manifestação da parte 

requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha 

existente nos autos, regularizando sua representação processual, visto 

que a procuração anexada nos autos consta apenas o nome do menor, 

sem fazer menção de sua representante. E informando se ouve ou não o 

pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-65.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 89 de 480



Parte(s) Polo Ativo:

RONEI DA SILVA MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004652-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES 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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004590-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON JULIO LINHARES (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)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000646-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAURI BISPO DIAS (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 autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ARRUDA DIAS (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 autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004161-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VILANOVA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013222-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCE JOIAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026382-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES GOMES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1026382-14.2017.8.11.0041 (LP) VISTOS, Tendo em vista que a 

parte Autora atingiu a maioridade civil, intime-se para no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de 

extinção do processo. Após voltem os autos conclusos para prolação da 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003287-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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: 1012356-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONYELCO COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1016020-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CEZAR LACERDA (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)
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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: 1015918-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NOVAES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005971-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT0017195A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO MOTOS CENTER COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003509-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL DA CRUZ (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:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005235-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE SOARES DE 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:

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: 1006901-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1014875-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBERTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1015628-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1007210-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI TIAGO LINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1034633-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE SOUZA PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Intimação da parte Requerente para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005639-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE STEFFANY DOS SANTOS (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)
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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: 1008698-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1016170-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO DE FREITAS (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: 1020579-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o pagamento das custas finais 

do processo, no prazo legal, conforme certidão da contadoria .

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022198-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE LIMA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1037789-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012336-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOQUICEU PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011628-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON ALAN DE ALMEIDA TORNICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011346-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017813-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL DE ARRUDA PEDROSO (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)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento do saldo 

remanescente da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009177-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULO DE SOUZA PICOLOMINI (AUTOR)

M. N. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016517-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013286-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ERMINIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003970-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011909-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012314-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILO ALBERTO DE ARAUJO BASTOS (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)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029164-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE OQUIZAEL SANTOS CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026900-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO WILSON LUCIANO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019114-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR (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)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026916-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022560-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMES JOSE 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)

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação.
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Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020511-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029168-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004372-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA MARTINS RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021056-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIONEY DA CRUZ MATA (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)

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P r o c e s s o  n º 

1021056-73.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs ID. 

11545715, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença prolatada ID. 

11508093, alegando, em síntese, a existência de contradição no tocante 

ao valor apurado da indenização a ser paga, com a lesão quantificada 

pela pericia realizada. Instada a manifestar, ID. 12103564, a parte 

Requerente discordou do alegado e requereu o indeferimento do mesmo. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Primeiramente, verifico importante consignar a 

existência de erro material quanto à lesão apurada na sentença, que 

constou como punho direito, verificando o laudo pericial de ID. 10946621, 

conforme a conclusão do perito a parte Requerente possui invalidez 

permanente no ombro direito de repercussão moderada. Com efeito, a 

indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial de ID. 10946621, em 

conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

há de ser retificado o valor da indenização para a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, que deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem ainda, ao grau de repercussão moderada referente 

em - 50% (cinquenta por cento), correspondendo, portanto a R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a lesão apurada e constar como 

perda completa da mobilidade do ombro direito e o valor da indenização 

relativa à referida lesão, para o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). No mais, permanece a 

sentença de ID: 11508093, tal como está lançada. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011650-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO FERREIRA MENDES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte REquerente para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032279-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZE ROMAO DOS REIS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029932-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE DE JESUS PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013336-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032703-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BERTOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031628-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004913-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATTIUZO & MELLO OLIVEIRA PROPRIEDADE INTELECTUAL (RÉU)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (RÉU)

MATTIUZO E MELLO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON SANTIAGO - ME (EXECUTADO)

 

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação 

do exequente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação 

do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1033432-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPIRITO SANTO (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O (ADVOGADO)

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GOMES (NUNCIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

 

Processo n. 1033432-91.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Considerando a 

juntada de vídeos e novos documentos pela parte Requerente por ocasião 

da impugnação, nos termos do artigo 437,§1º do CPC, determino a 

abertura de vista dos autos à parte Requerida para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos para decisão 

saneadora. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856149 Nr: 58510-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Código do Processo nº 856149

Vistos,

O pedido de Execução formulado nos autos pela requerente 281, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, incisos I a VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, formular o pedido de execução, com as informações 

complementares estipuladas pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para 

posterior prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768031 Nr: 20886-94.2012.811.0041

 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: LINDOMAR VAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL, COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, Fernanda Alves Cardoso Cavalari - OAB:9494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Código do Processo nº 768031

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a requerida Cab Cuiabá, foi excluída da lide, conforme decisão 

monocrática de folhas 259/261, sendo assi, procedam-se as retificações 

necessárias para exclusão daquela requerida, bem como, a conversão 

desta ação para fazer constar a fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 264), assim, não 

havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 467/470 emendado as folhas 265/266.

 Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida Sanecap - Companhia de Saneamento de 

Cuiabá-MT, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, na forma estabelecida nos artigo 

513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.
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Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução.

Imbuído no princípio da cooperação – art. 6º do CPC, em caso eventual 

requerimento de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), ressalto que o 

pedido deverá conter todas as informações necessárias para realização 

do ato tais como: o nome das partes; o numero do CPF ou do CNPJ da 

parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736578 Nr: 33014-83.2011.811.0041

 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: MARIA NICÁCIO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 736578

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença reformada na corte superior (fls. 182/184), transitou 

em julgado (fls. 189), e não havendo nos autos comprovação do 

pagamento da condenação, defiro o pedido de execução formulado às 

folhas 193/197.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376523 Nr: 13174-58.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. RAMOS FERNANDES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:616-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Código do Processo nº 376523

Vistos,

 Indefiro o pedido executivo nos moldes formulados pelo exequente as 

folhas 85/88, por ser divergente o valor dos honorários fixados na 

sentença de folhas 26, com o valor apontado pelo exequente no pedido de 

execução formulado nos autos.

Diante do exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco 

dias, apresentar nos autos nova planilha discriminada do débito, com os 

parâmetros definidos na sentença de folhas 26, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772931 Nr: 26059-02.2012.811.0041

 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 LOCK, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, 

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 Código do Processo nº 772931

Vistos,

Nestes Autos a parte requerida foi condenada em honorários 

advocatícios, tendo o patrono exequente formulado pedido de intimação da 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 266), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento dos honorários sucumbenciais, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 268/271.

Intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono constituído nos 

autos, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

dos honorários sucumbenciais, conforme dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 

513 do CPC.

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de execução, bem 

como, as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII, do CPC, tais como: o nome, o CPF ou CNPJ da parte executada e a 

indicação de bens penhoráveis, para posterior prosseguimento, sob pena 

de indeferimento.

Cumpra-se na integra a sentença de folhas 178/182, expedindo oficio para 

baixa da hipoteca, conforme já determinado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405570 Nr: 37819-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA NILCE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Código do Processo nº 405570
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Vistos,

 Indefiro o prosseguimento da execução nos moldes requeridos às folhas 

145/146, em razão do cálculo apresentado pelo exequente, não ter levado 

em consideração o valor já penhorado nos autos (fls. 104/106).

Ante ao exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

apresentar nos autos novo cálculo da condenação, que deverá ser 

atualizado até a data da efetivação da penhora de folhas 104, a fim de 

apurar eventual saldo remanescente, para então atualizar apenas o 

remanescente encontrado, sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Tendo em vista o teor da certidão de folhas 122, expeça em favor da parte 

exequente, alvará para levantamento da quantia incontroversa penhorada 

nos autos, as folhas 104/106, com os rendimentos do período, na conta a 

indicada nos autos.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144494 Nr: 29398-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSO LOURENCIO SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 1144494

Vistos,

Neste feito, a parte requerente formula pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença proferida neste feito transitou em julgado (fls. 17 do Agravo 

em apenso), e nos autos não há comprovação do pagamento da 

condenação, assim, defiro o pedido de Execução c/c Honorários 

Sucumbenciais formulado às folhas 157/159.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 367063 Nr: 5198-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIOS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 367063

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 219), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, assim, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 220/224.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Havendo pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para no mesmo prazo, 

apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 15497-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

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

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

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

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 379696

Vistos,

 PROCESSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO.

No caso, ouve o cumprimento da sentença e a parte executada já se 

encontra intimada para pagar a condenação, dessa forma, - CERTIFIQUE o 

decurso do prazo de intimação do executado de folhas 520.

 Se decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco 

dias, apresentar nos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e dos honorários fixados nesta fase de 

execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 896672 Nr: 27402-62.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCYBENE GAMARRA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809808 Nr: 16294-70.2013.811.0041

 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: ALTINO DIAS 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 454274 Nr: 25856-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E 

SERVIÇOS GRÁFICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO PENTEADO - 

OAB:88.737 RJ, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MS 

8779-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Código – 454274.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 285 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 277/283 para pagamento do valor 

remanescente da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 283 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 285.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1019627 Nr: 31688-49.2015.811.0041

 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: HELIODORO SANTOS NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORO SANTOS 

NERY-UNIJURIS - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da condenção de fls. 186/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796637 Nr: 2992-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA 

DA CRUZ OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SALVADOR JORDE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON P. 

DOS SANTOS - OAB:8.700/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, efetuar o 

recolhimento da guia pública de diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887641 Nr: 21696-98.2014.811.0041

 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: ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 19/09/2018, às 08:00, no consultório 

médico, situado no endereço Rua: G, Bairro: Miguel Sutil, Nº 10, Cuiabá – 

MT. No ensejo encaminho intimação para parte requerida proceder com o 

depósito dos honorários periciais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133809 Nr: 24536-13.2016.811.0041

 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: ZENIS LUIZ 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestar-se nos 

autos acerca do Laudo Pericial de fls. 169/178, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822770 Nr: 28917-69.2013.811.0041

 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: TEODORO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Intimação do Advogado Fábio Luis de Mello Oliveira para, no prazo legal, 

proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864709 Nr: 5395-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MENDONÇA DE ROSSO, KARINA SILVEIRA 
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MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETERINÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 

FLAVIA FERREIRA HINTZE, CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS, MARIA DE FÁTIMA 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT, REGINA PEREIRA - OAB:6589

 Itimação do Advogado Cosme Bomfim de Azevedo Junior para, no prazo 

legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793662 Nr: 47796-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC E C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO QUENTE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada Ariadne Martine Fontes para, no prazo legal, 

proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067210 Nr: 54152-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL OLIVEIRA 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: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

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

 Certifico que, encaminho intimação para a parte autora, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1027586 Nr: 35607-46.2015.811.0041

 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: MAURO VIVEIROS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA ARAÚJO DE SOUZA 

MENEZES - OAB:20237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 539/542 bem como os 

de fls. 543/544 foram interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a 

intimação da parte Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337161 Nr: 8000-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida, para manifestar-se 

acerca das fls. 368/371.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123950 Nr: 20399-85.2016.811.0041

 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: ROSANGELA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 25/09/2018 a partir das 

12:40, no endereço Rua: Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Cuiabá, Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 836621 Nr: 41567-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHIBOLET AUTO POSTO LTDA, ITAMAR 

RODRIGUES COSTA, PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, 

INGRID RITZMANN COSTA, NOELI RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081405 Nr: 2259-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, A. C. L. COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, 

GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 183/187 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004380-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004380-16.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, EDMILSON GOMES 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 

16/06/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 11910152. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12696413 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência alegando 

ser requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data 

do fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

12956047. Impugnação a contestação juntada no ID. 13222463. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

No que tange o não comparecimento da Seguradora no multirão de 

conciliação, não merece acolhimento, visto que sua ausência não acarreta 

a extinção do feito, de acordo com o Código de Processo Civil. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

11910152) 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: 

12956047. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 

Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 12956047 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

EDMILSON GOMES DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 16/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032421-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCILEI RODRIGUES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032421-27.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ ARCILEI RODRIGUES 

MORAES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 19/08/2017 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: 

10351923. A Requerida apresentou contestação no ID: 12784423 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 requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não 

pagamento do prêmio. Discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

13372743. Impugnação a contestação juntada no ID. 13226606. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

No que tange o não comparecimento da Seguradora no multirão de 

conciliação, não merece acolhimento, visto que sua ausência não acarreta 

a extinção do feito, de acordo com o Código de Processo Civil. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 10351923) 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: 13372743. 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 deperda 

completa da mobilidade de um tornozelo, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 13372743 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 tornozelo 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 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, JOSÉ ARCILEI RODRIGUES 

MORAES, a quantia de R$ 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, 19/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001265-84.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, CLAUDIMARA SANTANA 

LEONCIO WAGEMAN menor, neste ato representado por seu genitor 

CLÁUDIO LEONCIO WAGEMAN, 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 08/03/2017 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: 

11450016. A Requerida apresentou contestação no ID: 12809968 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial acostado no ID: 13373121. Impugnação a contestação 

juntada no ID. 13411172. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 11450016) 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: 13373121. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 13373121 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão moderada, perda de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro superior 

esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, CLAUDIMARA SANTANA 

LEONCIO WAGEMAN menor, neste ato representada por seu genitor 

CLÁUDIO LEONCIO WAGEMAN, 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, 08/03/2017 (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 Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038376-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES DE MESQUITA (AUTOR)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038376-39.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ADRIANA BORGES DE 

MESQUITA, 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 07/11/2017 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. 

11225327. A Requerida apresentou contestação no ID: 13475792 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, alegou também a 

ausência de documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Impugnação a 

contestação juntada no ID: 13545187. Laudo pericial elaborado por perito 

judicial acostado no ID: 13383478. 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 há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 

11225327, decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira 

inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial no ID: 13383478. 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: 13383478 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do punho 

direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

ADRIANA BORGES DE MESQUITA, 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, 07/11/2017 (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: 1034497-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034497-24.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, CELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, 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 03/07/2017 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. 

13356879. A Requerida apresentou contestação no ID: 12544478 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 estar 

divergente a documentação acostada na inicial, e a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Impugnação a contestação juntada no ID: 13508600. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 13443366. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

No que tange a preliminar da divergência dos documentos anexados com 

a inicial, vislumbro que a parte autora sanou os vícios apontados, 

conforme id. 13356814/13356922, não restando alternativa se não 

desacolher tal preliminar. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação 

do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a 

solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em 

ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 

13356879, decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira 

inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial no ID: 13443366. 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: 13443366 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 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, CELIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, 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, 03/07/2017 (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: 1014536-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DA SILVA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014536-97.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ANCELMO DA SILVA BISPO, 

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 
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09/03/2017 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 no ID. 6857586. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10684006 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, 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: 

10939319. Impugnação à contestação no ID. 11560710. A parte Requerida 

(id. 11706298), 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. 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. 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: 6857586, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 10939319. 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 cotovelos, 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 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: 10939319 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada com 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) do cotovelo 

esquerdo, o qual corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

máximo. Somados a repercussão leve de 25% (vinte e cinco por cento) do 

membro superior esquerdo correspondente a 70% (setenta por cento) do 

padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato da indenização equivale a 

50% de 25% do teto máximo (referente ao cotovelo esquerdo), SOMADOS 

a 25% de 70% do teto máximo (referente ao membro inferior esquerdo). 

Assim, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.050,00 (quatro 

mil, e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ANSELMO DA SILVA BISPO a quantia de R$ 4.050,00 (quatro 

mil, e cinquenta reais), referentes 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 (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 09/03/2017 (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: 1011082-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FERREIRA DA SILVA (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1011082-12.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14126836 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 14078533/14078545 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14078541 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14126836. 

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: 1002684-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002684-76.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LUKAS ALVES LIMA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

06/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4735534. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 10694110, arguindo em preliminar a 

necessidade de 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 imprescindivel para a demanda, e ante a ausência de boletim 

de ocorrência lavrado na data do fato. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não 

pagamento do prêmio. Discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 11468844. Impugnação a contestação corroborado no ID: 11560166. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 11560224), 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 11790125), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do 

que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade 

de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da indenização em 

virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código 

Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 

6.194 de 1974, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a 

alegação de ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

não se considera motivo para julgamento improcedente da ação, vez que 

não desconstitui o direito autoral, além disso, o Autor provou com outras 

documentações, juntadas na exordial, o acidente e o nexo de causalidade 

entre o fato e as lesões sofridas. 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 

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: 4735534, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 11468844. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 
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sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por 

cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial acostado aos autos 

no ID: 11468844 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, 

perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso 

representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que 

definiu que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, 

LUKAS ALVES LIMA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

06/08/2016 (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: 1001791-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTON MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc n° 

1001791-85.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, EVANILTON MIRANDA DOS 

SANTOS, 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 04/02/2015 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 4668243. A 

Requerida apresentou contestação no id. 8084623, arguindo em 

preliminara necessidade de 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, 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 necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou tambem 

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. Termo de Audiência de conciliação id. 7338248. Impugnação 

à contestação corroborada no id. 8199078. Decisão saneadora id. 

12148042, determinando realização de prova pericial. Laudo pericial 

elaborado por perito judicial acostado no id. 13049170. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 13409397) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 13619006), 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 (50%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

processo foi saneado no ID. 12148042, tendo sido rejeitada às 

preliminares apresentadas em contestação, desta feita, 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: 4668243, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 13049170. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos id. 13049170 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 pé direito, 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 Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente, 

EVANILTON MIRANDA DOS SANTOS, 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 a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 04/02/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003020-46.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, LUANNA THALITA 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 

23/09/2017 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 no ID. 11715986. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 13520761 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, discorreu 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: 13383399. Impugnação à contestação no 

ID. 13617301. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

(id. 13617315), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. 

STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no 

qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento 

majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que 

para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à 

hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida no referido 

acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, impugnando os 

documentos imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo 

causal entre o acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, 

que administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

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. 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: 

11715986, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e 

o nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 13383399. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso 

de lesão da estrutura craniofacial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pela mesma tabela, tem-se que 

em caso de perda da visão de um olho, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento), do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 13383399 dá conta de 

que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada com repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por 

cento) da estrutura craniofacial, o qual corresponde a 100% (cem por 

cento) do teto máximo. Somados a repercussão moderada de 50% 

(cinquenta por cento) da perda da visão do olho direito correspondente a 

50% (cinquenta por cento) do padrão estabelecido. Ou seja, o valor exato 

da indenização equivale a 50% de 100 % do teto máximo (referente à 

estrutura craniofacial), SOMADOS a 50% de 50% do teto máximo 

(referente ao olho direito). Assim, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente 

LUANNA THALITA SILVA a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte 

e cinco reais), referentes da indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 
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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, 

23/09/2017 (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: 1000719-29.2018.8.11.0041
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BRUNO FERREIRA DE ANDRADE (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000719-29.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, BRUNO FERREIRA DE 

ANDRADE, 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 26/09/2016 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 no ID. 

11373444. A Requerida apresentou contestação no ID: 13520085 arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a ausência de documento 

imprescindível para a demanda, e a irregularidade processual, quanto à 

procuração da parte Requerente. No mérito, 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: 13373444. 

Impugnação à contestação no ID. 13623129. A parte Requerente por sua 

vez, apresentou manifestação (id. 13633776), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. No 

que tange a preliminar da ausência de procuração assinada pela parte 

Autora, alegado pela Requerida, vislumbro que o documento está assinado 

na forma como determina o Código Civil, sendo desnecessária a 

suspensão do processo para sanar qualquer defeito processual, não 

restando alternativa se não desacolher tal preliminar. 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: 11373444, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 13374185. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de lesão da 

estrutura craniofacial o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 11373444 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, perda de 10% (dez por cento) da lesão da estrutura 

craniofacial, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.350,00 

(mil, trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS , pagar ao Requerente, BRUNO FERREIRA DE 

ANDRADE, a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/09/2016 (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: 1021181-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ROSALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1021181-41.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

EDNA ROSALINA DE CAMPOS, devidamente qualificada na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 11/12/2016 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: 8767037. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 11962869, arguindo em preliminar, a necessidade de 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu 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: 11893927. 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 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a 

aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado 

pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se 

falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º 

§1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. Desta feita, não 

há razão para o acolhimento da preliminar supramencionada. Ultrapassada 

essas questões, passo a análise do mérito. 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$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), de acordo com os documentos apresentado no ID: 11962883. 

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 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). Por sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos 

no ID: 11893927 dá conta de que a parte Autora apresenta grau de 

repercussão intensa, com perca de 75% (setenta e cinco por cento) da 

mobilidade do punho direito, a indenização deve corresponder, a R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

existindo, portanto, uma diferença de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito 

reais e setenta e cinco 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 EDNA ROSALINA DE CAMPOS, a quantia de 

R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco 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, 11/12/2016 

(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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010568-59.2017.8.11.0041 AUTOR: HEBERTI ALVES 

DE SOUZA BARBOZA RÉU: VIVO S.A. W Vistos. Compulsando os autos, 

constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, 

do CPC). Dessa forma, em atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, 

determino que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a 

julgamento, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019657-43.2016.8.11.0041 AUTOR: ALLIANZ 

SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018932-54.2016.8.11.0041 AUTOR: GELLIDA VIEIRA 

DA SILVA RÉU: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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AUTOS Nº 1006750-02.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: H E TEIXEIRA DO CARMO 

INFORMATICA - ME, HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO W Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em cédula 

de crédito bancário. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que 

este Juízo não detém competência para processar e julgar o presente 

feito. Ocorre que a competência para processar e julgar demandas que 

envolvem matéria referente a financiamento é da Vara Especializada de 

Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos 

autos é eminentemente bancária. À propósito, colaciono o seguinte 

julgado, in verbis : “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E 

APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DO POLO – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA 

AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.“É cediço que a competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida.” Precedente desta 

Câmara.”(TJMT, CC 68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da competência 

para processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro 

no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009944-10.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP, ALESSANDRA ARISSA 

KAWASAKI W Vistos. Considerando que a presente demanda tem por 

objeto contrato de concessão de crédito firmado com cooperativa de 

crédito, a qual está sujeita ao controle e fiscalização do Banco Central do 

Brasil (Lei nº 5.764/71, art. 92, I), sendo, portando, considerada instituição 

financeira, mister se faz analisar a competência deste Juízo para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 

10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto a competência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação. Após, remetam-me os 

autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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MILENA RIBEIRO CRUZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019935-44.2016.8.11.0041 AUTOR: MTM 

CONSTRUCOES LIMITADA RÉU: CARLOS RIBEIRO CRUZ, ADRIANA DO 

CARMO RIBEIRO DE SOUZA, JOAO FELIPE COELHO DA SILVA, MILENA 

RIBEIRO CRUZ DA SILVA W Vistos. INTIME-SE a parte autora, via patrono 
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regularmente constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Uma vez transcorrido o prazo supra sem manifestação, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, via correios, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de Julho 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020815-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JOANITA 

SOARES PALMA REQUERIDO: EXPRESSO SÃO LUIS W Vistos. Nos 

termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por 

meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010262-90.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: GILBERTO 

MALTZ SCHEIR EXECUTADO: JEFFERSON OLIVEIRA FRAGA W Vistos. Ab 

initio, REVOGO o decisum constante no Id. nº 13352007, vez que lançado 

equivocadamente. No mais, considerando que, em consulta ao andamento 

do Agravo de Instrumento nº 1004858-84.2017.8.11.0000, verifiquei que o 

referido recurso restou desprovido, firmou-se a competência deste Juízo. 

Não obstante, após detida análise do feito, entendo necessária a intimação 

da parte autora para que apresente documentos indispensáveis, quais 

sejam: a certidão/auto de penhora e a decisão de adjudicação, ambas 

efetivadas nos autos nº 23010-79.2014.811.0041, Código 889667. Além 

disso, para o processamento da presente ação como execução, mister se 

faz, ainda, que a parte exequente comprove que o terceiro devedor, ora 

executado, restou devidamente intimado para que não efetuasse o 

pagamento do débito ao seu então credor, nos termos do que dispunha o 

art. 671, inciso I, do Código de Processo Civil, vigente à época da penhora 

(atual art. 855, inciso I, CPC). Destarte, em que pese a certidão de crédito 

constante no Id. nº 5858134, os documentos acostados ao feito não são 

hábeis a comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos de crédito 

apresentados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a exordial, instruindo-a com os documentos 

supracitados, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 801 

do Código de Processo Civil. Atendida a determinação ou decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005695-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINY PAMELA VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005695-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CRISLAINY 

PAMELA VAZ GUIMARAES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO W Vistos. Considerando que a parte requerida 

apresentou contestação, inclusive com a juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo 

Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para 

tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000299-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE SA SOARES (RÉU)

LEONARDO DE SA AMANTEA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS ANDRE OAB - MG83044 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000299-24.2018.8.11.0041 AUTOR: DDMAT 

DESINSETIZADORA LTDA - EPP RÉU: JONAS DE SA SOARES, LEONARDO 

DE SA AMANTEA W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005260-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO (RÉU)

NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANCA (RÉU)

EXIMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005260-08.2018.8.11.0041 AUTOR: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: EXIMIA ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA, NIVIO BRAZIL CUOGHE MELHORANCA, ANTONIO 

CARLOS FIGUEIRA BALBINO W Vistos. Trata-se de Ação Monitória na 

qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos 

monitórios, INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014859-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014859-05.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO 

RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033095-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBIMARDIA DAS NEVES ESPINDOLA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033095-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALBIMARDIA DAS NEVES ESPINDOLA DE FREITAS REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS W Vistos. Nos termos 

do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever 

do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033839-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033839-97.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO DE DEUS 

DA ROSA RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA W Vistos. 

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 113 de 480



colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 

de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028259-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (DEPRECADO)

 

Intimo a parte autora para efetuar novo depósito de diligências do Oficial 

de Justiça, para nova tentativa de cumprimento da Carta Precatória, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012553-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012701-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI CAROLINE PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 às 09:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012716-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DUARTE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 às 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012459-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 às 09:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008570-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES PEREIRA TESSAROLI (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018335-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA ALMEIDA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Intimo a parte requerida para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012470-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE MATTOS CALHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012628-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA CARDOSO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012928-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029897-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR FADUL (RÉU)

GLADYS CHARBEL FADUL (RÉU)

 

Intimo a parte autora para efetuar o depósito do valor da(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça ou oferecer os meios, para o cumprimento do(s) 

mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012507-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS ROSA POSSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012871-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIL DE MATOS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CANHETE RIBEIRO ALVES DA CRUZ (AUTOR)

EDIL CANHETE DE SIQUEIRA (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:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009318-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERONIDES 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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004394-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINES MARQUES MENDONCA OAB - MT9967/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

unimed cuiaba cooperativa de trabalho medico (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO DOS ANJOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010560-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOVENTINO DOS ANJOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no id. 10962850, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO DOS ANJOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010560-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOVENTINO DOS ANJOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 
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hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no id. 10962850, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de agosto 

de 2018, às 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Maio 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013025-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012963-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 29/08/18 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012885-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 29/08/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013737-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES BATISTA (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)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/08/18 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013871-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DA MATA IVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013871-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO 

ROBERTO DA MATA IVO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, ao 

10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013725-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013725-06.2018.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

ROBERTO NUNES JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 
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DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, ao 

10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013963-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013963-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 30 de agosto 

de 2018, ao 10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja 

efetuada a citação da parte requerida com a antecedência necessária 

para a realização da audiência de conciliação, deverá a Secretaria da 

Vara proceder com o agendamento de nova data, sem necessidade de 

conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório 

(art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013369-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 30/08/18 às 11:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036768-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO)

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017706-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYMS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1017706-77.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões ao Recurso de Apelação. Cuiabá-MT, 18 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022713-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE ALMEIDA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1022713-84.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões ao Recurso de Apelação. Cuiabá-MT, 18 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015592-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE KICHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015592-68.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte para, querendo, oferecer suas 

contrarrazões ao Recurso de Embargos. Cuiabá-MT, 18 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: 1001081-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARRICA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1001081-65.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões ao Recurso de Embargos. Cuiabá-MT, 18 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020660-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020660-96.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre o depósito da condenação. Cuiabá-MT, 18 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020660-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020660-96.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerida para, querendo, oferecer 

suas contrarrazões ao Recurso de Apelação. Cuiabá-MT, 18 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: 1023337-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE CARVALHO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1023337-36.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões ao Recurso de Embargos. Cuiabá-MT, 18 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: 1006413-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA CONCEICAO LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1006413-13.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

oferecer suas contrarrazões ao Recurso de Apelação. Cuiabá-MT, 18 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):

 Cod. Proc.: 1156706 Nr: 34569-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANVIDOTTE

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1053159 Nr: 47984-49.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746663 Nr: 43881-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMAR LEANDRO GOMES, ODEMAR LUIZ 

CONSALTER SCHENATTO, ELZA RIBEIRO SALES, ANTONIA DONIZETI 

IBANEZ, APARECIDA VIANA MUTTI, CARLOS ALBERTO VILELA, 

GEÓRGIA FAGUNDES FERREIRA, CLAYTON FERREIRA SHIMIZU, 

GERALDINO MONTEIRO CURVO, EUMENE MACIEL, CELINA PEREIRA DA 

SILVA, EDES INOCENCIO PAULANI, LAURO SIMON, LUIZ CARLOS 

SCARPAT, ULISSES DE OLIVEIRA SILVA, ROMEU PATZLAFF, RUY 

BRAGANÇA DO PRADO, MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA 

DE MAGALHAES, SAMUEL ALVES DE CARVALHO, BEATRIZ VILELA 

AMARAL, MARIA VILELA JUNQUEIRA, AMBRÓSIO VILELA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 322181 Nr: 23670-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUNNO FRANCO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - OAB:7854-MT, 

SERGIO AUGUSTO COELHO DA SILVA - OAB:15617 DF

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES, OAB/MT nº 19705, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820693 Nr: 26923-06.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIACIÇA GONÇALVES SILVA

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

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

SILVA - OAB:OAB/MT 16.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

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

OAB:4.032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 26923-06.2013.811.0041, 

Protocolo 820693, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 8476 Nr: 6613-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTINO FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR DA SILVA - 

OAB:5.358/MT, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB:6.469/MT, 

JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - OAB:10.064/MT, LUIZ TERCIO 

OKAMURA DA ALMEIDA - OAB:7.372/MT, MARCELO FELICIO GARCIA 

- OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a guia de custas juntada pelo credor se refere a 

autenticação de documentos e não é adequada à expedição de certidão 

de crédito, que deve ser retirada em via original, assim, intimo o credor 

para recolher a Guia de Certidão de Processo em Tramitação Sem Busca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1208532 Nr: 7952-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA APARECIDA BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, RENAN AFONSO VALÉRIO - OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES JÚNIOR 

- OAB:183.311 SP

 Vistos.

Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio do Malote Digital 

foram prestadas nesta data.

Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 No mais, considerando que a petição de fls.188 não aportou planilha de 

cálculo, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memória de cálculo atualizada.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834157 Nr: 39525-29.2013.811.0041

 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: EDMIL PINTO BIBIANO

 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

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 17/09/2018 a partir das 08:00 horas, por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da 

parte autora ficará responsável pela condução da parte na data e horário 

da realização da perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura 

sejam úteis ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091779 Nr: 6938-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DE OLIVEIRA CHULZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 119 de 480



OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 10/09/2018 às 14:30 horas, no consultório do Perito Dr. Walid Khalil, 

situado no Hospital Jardim Cuiabá, Avenida das Flores, n.° 843, sala 14, 

Bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, podendo as partes fazerem 

e s c l a r e c i m e n t o s  a t r a v é s  d o s  t e l e f o n e s  n . °  ( 6 5 ) 

3028-7533/3051-3579/3624-3624, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 899344 Nr: 29334-85.2014.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO CORREA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA - OAB:15013-A, 

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

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16120/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para 

27/08/2018 às 08:00 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito Dr. 

Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço profissional na Av. Dom 

Aquino, n. 355, Centro, em Cuiabá (Hospital Sotrauma), sendo que o 

Advogado da parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na 

data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 719307 Nr: 14972-83.2011.811.0041

 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: RICARDO DALLA VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, LUCIANA NAZIMA - OAB:169451/SP, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349925 Nr: 20211-73.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELDER PÍNHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A., TELEMAT CELULAR 

- VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls.345/348, assim como considerando que a 

parte executada às fls.327/331 sustentou o cumprimento da obrigação 

com a quitação do débito, DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso (fls.331), pelo que determino a expedição de alvará.

No mais, quanto à arguição da existência de valores remanescentes, 

INTIME-SE a executada Telefônica Brasil S/A, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste acerca da petição de fls. 345/348.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 742352 Nr: 39237-52.2011.811.0041

 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: GESUEL DE CASTRO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS, ELECTROLUX DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA 

- OAB:6483/MT, THIAGO FELLIPE NASCIMENTO - OAB:13676/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls.137/138, assim como considerando que a 

parte executada realizou pagamento da condenação requerendo o 

arquivamento dos autos, DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso (fls.138), pelo que determino a expedição de alvará.

No mais, quanto à arguição da existência de valores remanescentes, 

INTIME-SE a executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca da petição de fls. 137/138.

Por fim, certifique o trânsito em julgado da sentença de fls.119/121.

Decorrido o prazo e estando os autos devidamente certificados, 

venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725230 Nr: 20947-86.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDER SOUSA CAMARÃO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:77231-A/RS, JOSÉ PATROCINIO 
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BRITO JÚNIOR - OAB:, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre o cumprimento da obrigação informada pelo requerido às fls. 

155/156.

Decorrido o prazo acima sem manifestação da parte autora, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833137 Nr: 38637-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON SIMÃO, JOÃO BATISTA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito e requer o que entender cabível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 974029 Nr: 11233-63.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT

 INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com 

elas comprovar.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128478 Nr: 22382-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA EDWIGES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B

 [...]Com efeito, caso fosse deferida a ordem de imissão na posse 

pugnada pela exequente, a medida poderia tornar-se inócua, pois não se 

tem qualquer certeza sobre a propriedade do imóvel cuja matrícula 

encontra-se decrita no título executado e nos pedidos (nº 92.533). Diante 

de tais fatos, concendo às partes a oportunidade de manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem cabível.No 

mesmo prazo deverá a exequente juntar aos autos as matrículas 

atualizadas de números 92.533 e 92.553.Decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098045 Nr: 9711-64.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA SOARES SEIDLER, EDSON APARECIDO 

ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar às diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que entendem necessárias e 

justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 845694 Nr: 49352-64.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COMERCIO E DIST. PRAIA MAR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, OTTO MEDEIROS DE 

AZEVEDO JR. - OAB:7683, RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE 

AVELAR - OAB:17630

 Considerando que a presente ação versa sobre direitos disponíveis, e, 

atento ao que dispõe os artigos 3º, §3º, e 139, inciso V, do CPC, e 

considerando que a parte autora manifestou interesse na conciliação (fl. 

64), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de Setembro de 

2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 02.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

por intermédio de seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752374 Nr: 4207-19.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO JUNIOR E ECHER LTDA, JUSTINO JOSÉ 

NASCIMENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE AKIKO HIROSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, MARICELMA BOTELHO RAMOS SAMPAIO - 

OAB:16.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Considerando que a presente ação versa sobre direitos disponíveis, e, 

atento ao que dispõe os artigos 3º, §3º, e 139, inciso V, do CPC, e 

considerando que a parte autora manifestou interesse na conciliação 

(fl.84), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de Setembro de 

2018, às 12h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

02.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

por intermédio de seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863528 Nr: 4439-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO JOSÉ BOCHESE ANDREONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/MT, MARCO AURÉLIO QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:2753/TO, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA COSTA 

MARQUES - OAB:6.386/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com 

elas comprovar.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 7545-16.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MACEDO PARRADO - 

OAB:10678, BRENO MACEDO REY PARRADO - OAB:5642, JORGE 

GOGOLEVSKY FILHO - OAB:12.031/MT, LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - OAB:6846/MT, NILCE 

MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT, MARCO AURÉLIO QUEIROZ DE SOUZA 

- OAB:2753/TO

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 88/89 o executado 

compareceu aos autos, fazendo a constituição de procuradores e 

requerendo vistas dos autos, o que não foi analisado no despacho de fls. 

93.

Assim, considerando que o pedido aludido está pendente de análise, 

defiro vistas dos autos, pelo prazo de 05 (cinco) dias conforme requerido.

Havendo manifestação do executado, intime-se o exequente para se 

pronunciar, no prazo de 10 (dez) dias, bem como apresentar cálculo 

atualizado.

Acaso decorrido o prazo sem manifestação do executado, intime-se o 

executado para, igualmente, no prazo aludido, apresentar cálculo 

atualizado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889715 Nr: 23048-91.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS GOMES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - 

OAB:9779-MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a mídia contendo a gravação dos 

depoimentos colhidos na audiência de instrução realizada em 12.12.2016 

não se encontra no encarte de fls. 86.

Proceda-se a Secretaria, buscas nas cópias de segurança deste Juízo a 

fim de proceder a regravação do ato realizado, juntando a respectiva 

mídida aos autos.

 Após, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875454 Nr: 13741-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ GOMES BEZERRA

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

OAB:11449

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 A presente execução encontra-se pendente de realização de penhoras 

requeridas pelo exequente, sendo que realizadas diligências, não foram 

encontrados os bens indicados.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora às fls. 55 tenha sido 

requerida a realização de penhora via BacenJud, o procedimento não foi 

realizado, procedendo-se apenas à tentativa de penhora dos demais bens 

indicados, conforme deferido no despacho de fls. 61.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos iniciais, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).

No mesmo prazo aludido, deverá a parte exequente manifestar se deseja 

a penhora via BacenJud, sendo que, na hipótese de pretender a 

constrição de outros bens móveis ou imóveis deverá apresentar precisa 

indiviualização e comprovar a propriedade em nome do devedor, sob pena 

de indeferimento, incumbência esta que não restou atendida nos pleitos 

anteriores.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798593 Nr: 4985-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JORGE ANTONIO DANTAS SILVA - OAB:66.708/RJ, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT, WILLIANS PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:288.068

 Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intime-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014040-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGEAN LOPES DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1014040-34.2018.8.11.0041; VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.500,00; Tipo: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Espécie: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. PARTE AUTORA: AUTOR: AGEAN LOPES DE 

MAGALHAES . PARTE REQUERIDA: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Citando/Intimando: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, BAIRRO 

DUQUE DE CAXIAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-100 A 

presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA nos autos em epígrafe, por 

todo o conteúdo do(a) despacho/decisão abaixo transcrito(a) e da petição 

inicial, que segue em anexo, PARA QUE COMPAREÇA À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA, acompanhado(a) obrigatoriamente de 

advogado, ciente de que, em não havendo autocomposição entre as 

partes, poderá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 122 de 480



a partir da audiência, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora. DATA/HORÁRIO DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação dia 30 de agosto de 2018, ao 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

DESPACHO: “ Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de agosto de 2018, ao 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”. (Assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de 

Direito, BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES). ADVERTÊNCIA: O 

comparecimento à audiência designada, acompanhado por advogado, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracterizará ato atentatório contra a 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334,§8º, CPC), 

contudo, fica ciente a parte requerida de que poderá manifestar 

desinteresse na autocomposição até 10 dias úteis antes da data 

audiência, caso em que poderá ser dispensada a realização do ato (art. 

334, §5º, CPC). Em não havendo conciliação, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestação terá início da data da audiência (art. 335, CPC). Caso 

não seja ofertada contestação a requerida será considerada revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora na petição inicial. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ 

Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: 

(65) 3648-6001/ 6002.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016303-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARTINS (AUTOR)

JOSE CARLOS MASSANEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES OAB - MT0018439A 

(ADVOGADO)

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0013652A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CLAUDIO DE SALES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES OAB - MG107091 (ADVOGADO)

LUIZ MARCELO INTROCASO CAPANEMA BARBOSA OAB - MG55135 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016303-73.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIO 

MARTINS, JOSE CARLOS MASSANEIRO RÉU: GABRIEL CLAUDIO DE 

SALES W Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários de 

Corretagem Imobiliária ajuizada por Márcio Martins e José Carlos 

Massaneiro em face da Gabriel Cláudio de Salles, todos devidamente 

qualificados nos autos. Sustentam, os autores, que se encontraram, no 

doa 06 (seis) de agosto de 2016, com o requerido no Município de Gaúcha 

do Norte/MT, onde teriam se iniciados os trabalhos de corretagem 

imobiliária, tendo acompanhado visitas às áreas rurais denominadas 

“Fazenda Equus” e “Fazenda Angola”. Asseveram que houve 

materialização do negócio com área rural localizada no Município de Vila 

Rica/MT, assim como que os honorários de corretagem imobiliária foram 

fixados no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Como 

comprovação da negociação, os autores juntaram fotografias, e-mails e 

documento redigido pelo réu, manifestando opção de compra. Em sede de 

contestação, o requerido alegou, em sede preliminar, a incompetência, 

sustentando que o foro competente é o de seu domicílio, sob o argumento 

de que deve ser aplicada a regra geral de competência (Id. nº 9133822). A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, pugnando pela 

rejeição da preliminar suscitada (Id. nº 9923065). É o breve relato. DECIDO. 

É cediço que, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação 

fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens 

móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. No caso 

em tela, em se tratando de contratação de serviços de corretagem 

imobiliária não firmado por escrito, em que não é possível se aferir o lugar 

do cumprimento da obrigação, não há como ser aplicada a regra especial 

inserta no art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Com 

efeito, da leitura da petição inicial e dos documentos que a instruíram, 

constata-se que os autores ingressaram com ação ordinária de cobrança 

objetivando a declaração de existência de débito referente ao contrato 

verbal de intermediação de compra de imóvel, firmado com o requerido. 

Anoto que o documento de Id. nº 7338532 não versa expressamente 

sobre a obrigação objeto da demanda, haja vista que não se refere 

diretamente ao contrato de honorários de corretagem apontado como 

firmado entre as partes. Além disso, extrai-se dos autos apenas que as 

partes teriam se encontrado no Município de Gaúcha do Norte/MT e que a 

área rural adquirida se localiza no Município de Vila Rica/MT, não sendo 

possível determinar se alguns destes locais teria sido fixado como local de 

pagamento. Diante desse quadro, em que não há indicação do local onde a 

obrigação deve ser satisfeita, mister se faz aplicar o disposto no art. 327 

do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no 

domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, 

ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das 

circunstâncias. Parágrafo único. Designados dois ou mais lugares, cabe 

ao credor escolher entre eles.”. Assim, a presente arguição de 

incompetência relativa merece ser acolhida, devendo os autos ser 

remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pedro Leopoldo, Minas 

Gerais. Aliás, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a ação de cobrança decorrente de descumprimento contratual, 

ainda que relativa a contrato verbal, deve ser proposta no local onde a 

obrigação deveria ser satisfeita, salvo nas hipóteses em que não exista 

definição quanto a esse local. Nesse sentido, vide o julgado a seguir, in 

verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LOCAL. INDEFINIÇÃO. 

CONTRATO VERBAL. ARTIGO 327 DO CÓDIGO CIVIL. DOMICÍLIO DO 

DEVEDOR. 1. A ação de cobrança decorrente de descumprimento 

contratual deve ser proposta no local onde a obrigação deveria ser 

cumprida, haja vista o disposto no art. 100, IV, "d", do Código de Processo 

Civil de 1973. Precedentes. 2. A existência de contrato verbal não afasta a 

incidência da norma contida no art. 100, IV, "d", do Código de Processo 

Civil de 1973. Precedentes. 3. Na hipótese de indefinição quanto ao local 

de cumprimento da obrigação, deve incidir a presunção legal do art. 327 

do Código Civil, isto é, o domicílio do devedor. 4. Não existe vedação legal 

para o julgamento do recurso especial singularmente quando interposto 

com fundamento em dissídio jurisprudencial. 5. Agravo interno não 

provido.” (STJ, AgInt no REsp 1648397/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 

10/10/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. COMPETÊNCIA, NA HIPÓTESE, 

FIXADA NOS TERMOS DA REGRA PREVISTA NO ART. 94 DO CPC C.C. O 

ART. 327 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, 

COM DETERMINAÇÃO. Inexistindo contrato escrito da contratação dos 

serviços de corretagem, não é possível aplicar a regra do art. 100, IV, "d", 

do CPC, que preconiza o foro competente do lugar onde a obrigação deve 

ser satisfeita, pois não é possível determinar qual foi o local de pagamento 
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determinado pelas partes. Sem possibilidade de se saber o local do 

pagamento pactuado pelas partes, há de incidir a regra do art. 327 do 

Código Civil C.C. O art. 94 do CPC. Havendo três réus, todos com 

domicílios diversos, em comarcas diferentes (Ribeirão Preto, Santa Rita do 

Passa Quatro e São Paulo), o art. 94, § 4º, do CPC, prevê que serão 

demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. A agravante 

em sua contraminuta indica a remessa dos autos para a Comarca de 

Santa Rita do Passa Quatro para a hipótese de provimento de seu 

recurso, o que fica determinado”. (TJSP; AI 2248806-29.2015.8.26.0000; 

Ac. 9115801; Tambaú; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Adilson de Araújo; Julg. 26/01/2016; DJESP 03/02/2016). Portanto, 

não havendo contrato escrito entre as partes, impossível se aferir qual foi 

o lugar ajustado para o pagamento dos honorários de corretagem, o que 

remete a definição de competência para o dispositivo no art. 327 do 

Código Civil e no art. 46 do Código de Processo Civil (art. 94, CPC/73), que 

preveem como competente o foro do domicilio do réu. Com tais 

considerações, ACOLHO a preliminar de exceção de incompetência 

aduzida pelo requerido e, nos termos dos arts. 46 e 64, § 3º, ambos do 

Código de Processo Civil, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente ação, reconhecendo o foro do domicílio do Município de 

Pedro Leopoldo/MG como o competente para o processamento da 

presente. PROCEDA-SE com o cancelamento da audiência de conciliação 

anteriormente designada. Preclusa a via recursal, determino ao Gestor 

Judicial a imediata remessa dos autos à Comarca de Pedro Leopoldo/MT, 

adotando as providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019477-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES ARAUJO BARBOSA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA OAB - MT9847/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019477-90.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ANTONIO 

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: ULISSES ARAUJO 

BARBOSA V Vistos. Trata-se de Embargos do Devedor opostos por 

Antônio Sérgio dos Santos em desfavor de Ulisses Araujo Barbosa. 

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita (Id nº 11941944), a parte autora foi 

devidamente intimada para recolher as custas processuais, tendo sido 

concedido o parcelamento em até 6 (seis) vezes. A embargante informou, 

no movimento Id nº 12972665, que interpôs Agravo de Instrumento contra 

decisão interlocutória que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita (Id nº 

11941944). É o breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos 

autos, verifica-se que a parte embargante, não amparada pelos benefícios 

da gratuidade da justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. 

Em consulta ao andamento processual, verifiquei que o recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela parte embargante teve o provimento 

negado, razão pela qual competia à referida parte comprovar o 

recolhimento das custas processuais. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do presente feito. Em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011631-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO DE SOUZA ARAUJO (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:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011631-22.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ORIVALDO DE SOUZA ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte sucumbente 

comparece aos autos efetuando o pagamento do débito. Diante do 

pagamento efetuado pela parte devedora, determino a intimação da parte 

reclamante para manifestar sua concordância com o valor depositado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o 

valor depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada pela parte 

credora, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ, do 

contrário deposite a parte executada o valor remanescente sob pena de 

execução forçada. Cientifique-se pessoalmente o credor, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina a CNGC. 

Satisfeito o pagamento da quantia reclamada e efetuado o 

levantamento/transferência do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil DECLARO EXTINTO o processo, determinando o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015511-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCICLEIDE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

A. H. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015511-85.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUSCICLEIDE ALMEIDA ALVES, ARIADNY HONORATO DE ALMEIDA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 

09:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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: 1019868-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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docs medicos complementares

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019794-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER COELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019794-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEBER COELHO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020660-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERI DOS SANTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020660-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL NERI DOS SANTOS FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015342-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PAIXAO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015342-98.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS PAIXAO LEMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

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: 1015348-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ABRAN GUZMAN NEGRETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015348-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS ABRAN GUZMAN NEGRETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

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: 1009945-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINO MARCIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009945-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RUFINO MARCIANO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 24/10/2018 às 08:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 09. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 125 de 480



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: 1015392-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PIMENTEL COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015392-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERSON PIMENTEL COSTA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018 às 08:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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: 1020142-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020142-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LEONILSON OLIVEIRA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013912-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PADOANI ROSSATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013912-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LETICIA PADOANI ROSSATO RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 08:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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: 1020168-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SALGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020168-70.2018.8.11.0041. AUTOR: 

THIAGO SALGADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014068-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARCIO COSTA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014068-02.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIO MARCIO COSTA LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 

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: 1014135-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014135-64.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

DA SILVA COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 08:45, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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: 1019507-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES PIRES OAB - 705.437.711-72 (REPRESENTANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019507-91.2018.8.11.0041. AUTOR: VITOR 

HUGO DE AMORIM PIRES REPRESENTANTE: FLAVIO GONCALVES PIRES 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 

10:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020693-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CRISLAINE TEIXEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020693-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JENIFFER CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 12:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020706-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020706-51.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:00, 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, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020758-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO LINO DA SILVA (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: 1020758-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CICERO LINO DA SILVA 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 08:15, 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: 1020809-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE APARECIDA GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020809-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAYANE APARECIDA GIMENEZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:45, 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: 1014347-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BATISTA PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014347-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDSON BATISTA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que EDSON BATISTA PEREIRA move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.12.2016, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id: 9731186), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão Da 

Seguradora Líder No Polo Passivo; II - Da Ausência De Requerimento 

Administrativo – Falta De Interesse De Agir; III – Ausência Do Laudo Do 

IML; IV – Carência Da Ação – Ausência Do Boletim De Ocorrência – Não 

Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id: 10157660. 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 LIDER 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 PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 
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não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO 

AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor 

não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber a íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, 

que agindo de tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 

6.194/74. No entanto, de uma simples leitura do mencionado dispositivo, 

extrai-se que, em momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do 

IML, verbis: “Art 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 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. A demandada assevera que, o requerente não comprovou o 

nexo causal entre o acidente e o resultado, por deixar de juntar aos autos 

o Boletim de Ocorrência que comprovasse tais fatos, alegação esta que 

não deve prosperar, pois a parte autora trouxe aos autos a certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como laudo pericial, onde ficou 

claro que a invalidez é decorrente do acidente sofrido; no mais, tal 

alegação vai de encontro com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO 

POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 

INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a morte do segurado. O DPVAT pode ser 

cobrado de qualquer seguradora integrante do convênio firmado com a 

Federação Nacional de Seguros. A correção monetária, neste tipo de 

Ação de Cobrança, incide a partir do evento danoso.” (Ap, 109115/2012, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 12/06/2013, Data da publicação no DJE 17/06/2013). Assim, 

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de 

comprovar a ocorrência do sinistro. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 18.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): Estrutura Crânio Facial (...) III) Há indicação 

de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo 

medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico 

legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções 

apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo 

(sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 

favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital, terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em relação a estrutura-facial, que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (18.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais) 

sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014347-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BATISTA PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014347-22.2017.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

BATISTA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Comparece a seguradora requerida ao Id: 13993571, 

alegando que não fora devidamente intimada da sentença, através do 

Diário Oficial. Em detida analise aos autos, verifica-se que os argumentos 

da demandada merecem guarida, uma vez que não expediu-se intimação 

acerca da sentença lançada no presente feito. Diante do exposto, 

REVOGO a decisão de Id: 13826777, e por consequência, DETERMINO a 

intimação da Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A. 

acerca da sentença proferida nos autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020836-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE RAFFAELLA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020836-41.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KAROLAINE RAFFAELLA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 
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legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:00, 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: 1021441-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO LOPES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021441-84.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

DIVINO LOPES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:30, 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. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008429-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO)

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008429-37.2017.8.11.0041. AUTOR: EDER 

DA SILVA RODRIGUES RÉU: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA SPE LTDA, GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E 

PARTICIPACOES S.A. Vistos etc. Vieram os autos conclusos para análise 

do movimento de ID 13106642, onde os requeridos apresentam Embargos 

de Declaração em face ao decisório de ID. 12999132. Os Embargantes 

argumentam que foi temerosa a concessão da tutela, onde foi determinada 

a autorização para o financiamento do valor incontroverso de R$ 

185.662,14 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais 

e quatorze centavos), uma vez que referido valor não seria o valor final 

devido pelo autor. Salienta haver omissão no decisório retro quanto ao 

depósito em juízo do valor de R$ 73.832,02 (setenta e três mil oitocentos e 

trinta e dois reais e dois centavos), referentes aos valores para que o 

requerente quitasse sua obrigação. É o Relatório. Decido. Sabe-se que o 

referido recurso tem 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”. 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. Verifica-se que em sede de tutela, ao 

decisório de ID. 5586214 já foi fixado o montante do valor que seria 

financiado, qual seja R$ 185.662,74 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos 

e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), não competindo a 

requerida no avançado da tramitação processual querer rediscutir aquilo 

que já foi decidido nos autos. Os Declaratórios não podem ser utilizados 

para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido. Ademais, 

observa-se que os embargantes já se insurgiram quanto ao decidido por 

este juízo, por meio do Agravo de Instrumento nº 

1003087-71.2017.8.11.0000, onde foi negado o provimento, sendo mantida 

a decisão de primeiro grau. 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 

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios, uma vez que não se 

prestam a reapreciação da matéria. Ademais, DETERMINO o cumprimento 

integral do decisório retro. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016929-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANDREIVE MARTINS DE ALMEIDA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016929-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA EXECUTADO: VALDIR ANDREIVE 

MARTINS DE ALMEIDA EIRELI Vistos etc., Trata-se de Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência de natureza 

Cautelar proposta por MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. em 

face de VALDIR ANDREIVE MARTINS DE ALMEIDA EIRELI – MT – 

(TRADIÇÃO SUPERMERCADO), ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe. Sustenta a parte autora, em síntese, que tem por objetivo 

social a comercialização de produtos alimentícios no varejo e atacado e 

que no regular exercício de suas atividades comerciais, promoveu a 

venda para pagamento a prazo de diversas mercadorias ao requerido, no 

montante de R$ 2.782,73 (dois mil setecentos e oitenta e dois reais e 

setenta e três centavos). Explana que após o vencimento do prazo 

concedido para a quitação dos títulos, estes foram negados, dando-se 

inicio a uma verdadeira peregrinação ao endereço do devedor, não sendo 

possível satisfazer consensualmente o crédito. Em sede de liminar, requer 

que seja determinado arresto sobre a conta da Executada para posterior 

penhora, no limite ora executado, bem como, se não sendo possível 

localizar o executado, pugna pelo arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a presente execução. É o breve relatório. Decido. Conforme 

consignado cuida-se de Ação de execução de Título Extrajudicial com 

Pedido de Tutela de Urgência, proposta por MIKA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA, em desfavor de VALDIR ANDREIVE MARTINS DE 

ALMEIDA EIRELI – MT (TRADIÇÃO SUPERMERCADO), devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela de urgência, dispõe os 
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artigos 300 e 301 do CPC, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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. 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. No presente caso temos a tutela de urgência de natureza cautelar, 

acerca do tema leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “A 

instrumentalidade da tutela cautelar faz com que tal espécie de tutela sirva 

como instrumento apto a garantir que o resultado final do processo seja 

eficaz, significando que tal resultado tenha condições materiais para gerar 

os efeitos práticos normalmente esperados. O próprio nome do instituto – 

cautelar – expressa de maneira clara a ideia de que essa espécie de 

tutela presta-se a garantir, acautelar, assegurar alguma coisa, que é, 

como foi visto, justamente o resultado final do processo principal. A 

característica analisada da tutela cautelar refere-se, essencialmente, à 

função de proteger o resultado final do processo principal, seja esse de 

conhecimento, seja de execução. Nesse ponto de vista, qualquer 

processo que não gere o conhecimento ou satisfação do direito material, 

mas somente prepare o caminho para tais realizações, poderá ser 

considerado como processo cautelar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. 

Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª 

Edição – 2016. p.470). Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do 

direito esta caracterizada pela juntada aos autos dos títulos executivos 

objeto da demanda, quais sejam Duplicatas Mercantis (ID 13703599). 

Ademais o perigo de dano se encontra em tese presente, uma vez que a 

autora colacionou a exordial Extrato do SPC em nome da requerida (ID 

13703790) onde se denota inúmeras pendências financeiras junto ao 

Serasa. Acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CAUTELAR DE 

ARRESTO E REMOÇÃO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRODUTO 

AGRÍCOLA DADO EM GARANTIA PARA TERCEIROS – URGÊNCIA NÃO 

VERIFICADA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

INDEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDOI - A 

respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de 

Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que 

busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação 

fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.II - Para a 

concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento 

dos requisitos do SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

23/11/2017).negritei. A respeito de casos análogos, colho a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CCE - CÉDULA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO. MEDIDA 

CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Agravo de instrumento pleiteando a 

antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de bens imóveis de 

propriedade dos executados, dos estoques de soja, das lavouras de 

algodão, e seus respectivos subprodutos, produzidos e a produzir, 

empenhados ao agravante, sem remoção, até o valor da dívida. 2. Após 

oportunizado o contraditório os agravados se mantiveram inertes não 

impugnando os fatos alegados nem as provas apresentadas pelo 

agravante, que evidenciam a defraudação pelos agravados dos bens que 

compõe as garantias fidejussórias do crédito contratado, vislumbrando-se 

a verossimilhança das alegações do agravante, no sentido da 

configuração da inadimplência dos agravados quanto aos termos do 

contrato celebrado, bem como de grave crise financeira. 3. As medidas 

cautelares de urgência requeridas pelo agravante, visando o arresto dos 

bens indicados no recurso, tem previsão legal e contratual, quando 

configurada a inadimplência do devedor, ou qualquer das situações 

previstas no art. 1.425 do Código Civil, como ocorre no caso. 4. A 

urgência das medidas de arresto se tornou evidente, tendo em vista não 

apenas o elevado valor da dívida, mas, sobretudo, o fundado risco de 

esvaziamento das garantias e, por conseguinte, frustração da execução. 

5. Assim, presentes nos autos elementos probatórios que evidenciam a 

probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, com base 

no art. 301 do Código de Processo Civil de 2015, merece ser deferida a 

tutela cautelar de urgência pleiteada. PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ 

- AI: 00258518020168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 21 VARA CIVEL, 

Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2017, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

06/02/2017)destaquei. Quanto à caução, fica a critério do julgador, tanto a 

verificação da necessidade ou não da prestação da caução como 

contracautela, bem como, o controle de sua idoneidade (real ou 

fidejussória), correspondente ao valor da execução. Com essas 

considerações, com fulcro nos artigos 300 e 301 do CPC, DEFIRO o pedido 

de TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA para DETERMINAR o arresto sobre 

a conta da Executada para posterior penhora, no limite ora executado, 

bem como, se não sendo possível localizar o executado, pugna pelo 

arresto de bens, tantos quantos bastem para garantir a presente 

execução. Fica condicionada a medida a prestação de caução real idônea. 

Lavre-se a Secretaria Judicial o Termo de Caução, que deverá ser firmado 

pelo requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da 

liminar. Após conclusos para tentativa de arresto via Bacenjud. Cite–se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001902-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEA NUNES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001902-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUZINEA NUNES ALMEIDA RÉU: JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA formulada por LUZINEA NUNES ALMEIDA em desfavor de 

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos. Afirma 

a parte autora que alugou um imóvel situado à Rua 22, Quadra 39, Casa 

09, Bairro CPA III – Setor 5, Cuiabá-MT ao requerido em 08.09.2017, o qual 

após o pagamento do primeiro mês (R$ 800,00 – oitocentos reais) recebeu 

as chaves do imóvel se obrigando verbalmente a assinar o contrato 

posteriormente e a efetuar os pagamentos dos meses subsequentes, na 

mesma quantia, sempre aos dias 10 na conta corrente da Requerente. 

Aduz que o requerido além de não assinar o contrato, não efetuou 

nenhum pagamento posterior a entrada, permanecendo em atraso com os 

demais, além de também deixar em atraso as contas de luz no valor de R$ 

620,81 (seiscentos e vinte reais e oitenta e um centavos) e água R$ 

766,06 (setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos). Por tais 

razões, requer a condenação do requerido ao pagamento dos alugueis em 

atraso e vincendos bem como dos encargos, além de rescisão contratual 
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e despejo da locatária. Com a exordial juntou os documentos de ids: 

11554136, 11554155, 11554178, 11554222, 11554228, 11554248 e 

11554263. No id. 11564628 foi deferida a tutela antecipada, determinando 

que a parte requerida purgue a mora ou desocupe voluntariamente o 

imóvel. O requerido devidamente citado (fls. 11633388) não apresentou 

peça de defesa. A parte autora informou no Id nº 12084112 que, após a 

propositura da presente demanda, teve conhecimento de que o 

demandado desocupou o imóvel, razão pela qual requereu sua imissão na 

posse, o que foi deferido no decisório de id. 12557800. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA formulada por LUZINEA NUNES 

ALMEIDA em desfavor de JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, todos já 

devidamente qualificados nos autos. Registra-se de início, a aplicação ao 

presente caso do que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil, 

já que a parte requerida devidamente citada na ação principal deixou o 

prazo decorrer sem apresentação de defesa: “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”. Sobre a revelia, o artigo 344 

do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor.” Dessa feita, o julgamento antecipado da 

lide se impõe não havendo cerceamento de defesa pela não abertura de 

prazo para especificação de provas. Nesse sentido: “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No 

comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, 

dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. 

Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para 

a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, 

mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo 

nosso) Mais adiante, na página 600 os mesmos autores asseveram sobre 

os efeitos da revelia, vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala 

impropriamente em “revelia”, querendo significar, na verdade, efeitos da 

revelia. Tanto isso é verdade que faz referência expressa ao CPC 319, 

que regula os efeitos da revelia. A hipótese é espécie do gênero previsto 

no inciso anterior, porque o principal efeito da revelia é fazerem-se 

presumir verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Assim, são os 

fatos que não precisam ser provados em audiência, por expressa 

determinação do CPC, 334, III (incontrovertidos) e IV (presunção de 

veracidade)”. É cediço que tal presunção é relativa, e não absoluta, ou 

seja, cede às provas em contrário. Assim, in casu, apesar de devidamente 

citado, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

de contestação aos autos, importando a contumácia em confissão ficta 

dos fatos aduzidos. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos 

que acompanharam a petição inicial são suficientes para comprovar a 

existência do contrato de locação verbal encetado entre as partes, 

principalmente pelas inúmeras cópias das conversas mantidas com o 

demandado via whatsapp (id.11599229), os extratos da conta da autora 

demonstrando que foi feito somente um pagamento (ID 11554178), além 

das dívidas com as companhias de fornecimento de água e energia (ID 

11554222 e 11554228), além do Boletim de Ocorrências, narrando sobre o 

aluguel e os inadimplementos (ID 11554248). Sabe-se que no contrato de 

locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em contrapartida o 

locatário deve pagar os alugueres devidos, bem como demais gastos 

consequentes de seu uso, como luz e água. Relata a autora que tentou 

receber os valores de forma extrajudicial, porém sem êxito, relata ainda 

que a requerida desocupou o imóvel de forma sigilosa, deixando de 

adimplir os encargos do imóvel, no que se refere ao aluguel, energia e 

água. Assim, não tendo o requerido, apresentado qualquer prova que 

refute as alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o pagamento dos 

valores em atraso, tem-se que deve ser reconhecida a existência da 

locação, bem como o atraso no pagamento. A propósito, assim dispõe a 

nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE 

PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - 

ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - 

CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE 

A ação de despejo pode ser cumulada com a cobrança de alugueis que só 

será ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que 

fixa multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa 

do Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 

10518091731738001 MG , Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II 

do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. 

O termo final de incidência de encargos locatícios corresponde ao 

momento em que há a efetiva devolução das chaves ao locador. Nesse 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO 

COMERCIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. A PARTIR DO MOMENTO EM 

QUE O LOCATÓRIO PERSISTIU COM A LOCAÇÃO, SEM COMUNICAR 

EVENTUAL DEFEITO, OU MESMO SEM REQUERER A RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL, ADMITIU PELA CONTINUIDADE DA AVENÇA, INCIDINDO 

NORMALMENTE OS ENCARGOS LOCATÍCIOS. TERMO FINAL DAS 

OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. ESSA CÂMARA CÍVEL TEM POSIÇÃO 

FIRMADA NO SENTIDO DE QUE OS ENCARGOS INCIDEM ATÉ A DATA DA 

EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, COM A ENTREGA DAS CHAVES. 

[...] NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70025410861, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 06/11/2008). APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES EM 

CARTÓRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO E MARCO FINAL PARA A 

COBRANÇA DOS ALUGUÉIS. São devidos locativos e encargos até a 

entrega das chaves pelo inquilino. Eventual demora na liberação, ou 

retirada pelo locador, desserve para penalizar o locatário, não se lhe 

podendo estender a obrigação além do termo devido. O marco final para a 

fluência dos locativos é aquele em que as chaves foram postas à 

disposição da locadora e, não, a data em que resolveu receber as 

chaves. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70022958169, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel 

Scalzilli, Julgado em 11/09/2008). Importante destacar que, antes da data 

da imissão na posse, verifica-se que não houve nenhuma comprovação 

de efetiva entrega das chaves e este ônus cabe à locatária. Destarte, o 

eventual abandono do imóvel pelo locatário, sem a comprovada entrega 

das chaves ao locador, não afasta o dever de satisfazer os respectivos 

encargos locatícios. Por tal razão, na ausência de comprovação pelo 

locatário da entrega das chaves ao locador, o termo final de incidência 

dos locativos será no dia 19.04.2018, data da efetiva retomada do imóvel 

pela locadora, conforme aponta a certidão do Oficial de Justiça (id. 

12861914). Com relação a água e energia elétrica, as faturas de id. 

11554222 demonstram o consumo do período em que o réu ocupou a 

unidade consumidora. Cumpria ao réu provar fato modificativo, impeditivo 

ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, 

considerando a negativa no recebimento/pagamento dos respectivos 

valores. Portanto, em decorrência dos EFEITOS DA REVELIA, corroborado 

com os documentos que instruíram a petição inicial, tem-se como 

verdadeiro que as partes celebraram um contrato verbal de locação tendo 

por objeto o imóvel delineado na peça vestibular e que o requerido deixou 

de efetuar o pagamento dos aluguéis, mesmo intimada pessoalmente (fls. 

101), ensejando que a procedência da presente ação se mostra medida 

imperiosa. Os índices de correção monetária que devem prevalecer 

nestes autos é o índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE a 

partir de cada vencimento, conforme entendimento jurisprudencial. Quanto 

aos juros moratórios, devem incidir, a partir de cada vencimento, uma vez 

que se trata de parcela líquida e certa. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

consequentemente, DECLARO rescindido o contrato verbal de locação 

celebrado entre as partes, bem como CONDENO o requerido ao 

pagamento de: a) Aluguéis vencidos e não pagos referentes ao mês de 

outubro/2017 até a imissão abril/2018 (id. 12861914), cada um no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada 

vencimento mensal. b) Débito referente à conta de água no valor de R$ 

766,06 (setecentos e sessenta e seis reais e seis centavos – id. 

11554222) e energia no importe de R$ 620,81 (seiscentos e vinte reais e 

oitenta e um centavos – id. 11554228), acrescidos de juros e correção 
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monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso. CONDENO, ainda, o 

demandado, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016479-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016479-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: BEBIANE FERREIRA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que BEBIANE FERREIRA 

DE CAMPOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 07.12.2015, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos ID. 7349660 à 7349727. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9932008, além 

de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo 

da Demanda para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo 

Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Da Ausência de Pedido 

Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; IV – Principio Da 

Causalidade E A Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 

10442068, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 
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Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7349660 à 7349727. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.12.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 
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responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10442068, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Estrutura 

Crânio-facial (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano 

anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto 

na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Estrutura Crânio-facial 25% LEVE [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. Total: R$ 3.375,00. No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.12.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1012225-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS SOUZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS SILVA SOUZA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.11.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 6146250 à 6146294. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 9716310, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência 

Autoral; IV- Comprovante de Residência Não Apresentado Pela Parte 

Autora – Ausência de Pressuposto de Constituição e de Desenvolvimento 

Válido e Regular do Processo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital ID. 9608768, 

indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 
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caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. 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 282 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 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.11.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 
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da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9608768, 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% Médio [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro Inferior Esquerdo: 

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

4.725,00 Total: R$ 4.725,00 DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E 

HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que foi vítima de acidente 

automobilístico ocorrido em 30/11/2016, resultando, em decorrência disso, 

invalidez permanente e gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 

6.416,00 (seis mil quatrocentos e dezesseis reais). Por conseguinte, 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da referida quantia a 

título de reembolso pelos gastos com despesas de assistência médica e 

suplementar, por ter sofrido acidente com veículo automotor. A Lei nº 

6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de reembolso 

médico em decorrência de acidente automobilístico. Confira-se: “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: 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. § 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 
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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).”Destaquei. Nesse 

contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na 

rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]” 

(TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge 

Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico e os recibo de pagamento e notas fiscais destinados à 

recuperação do autor quanto ao acidente sofrido. Não merece prosperar 

os argumentos de que as notas fiscais tem como tomador do serviço 

pessoa estranha, visto que se observa dos autos que a Sra. Maria Clarice 

dos Santos Souza é genitora do demandante. Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados se referem ao acidente sofrido pelo requerente, inexistindo 

qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que os recibos e notas fiscais 

não se tratam de simples recibos, pois, goza de presunção juris tantum do 

pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a 

seguradora o dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova 

quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos 

pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o 

inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não 

demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado 

pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se 

de diversas alegações infundadas. 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 reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (30.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, 

bem como a reembolsar a parte autora na importância de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), relativos às despesas médicas, estipulado 

no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor 

este acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do 

desembolso e juros de mora de 1% a.m., desde a citação. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito [1] Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000483-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1000483-14.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: CILENE 

MARTINS DE SOUSA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CILENE MARTINS DE SOUSA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.03.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

7267215, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo passivo da Demanda para a Seguradora Líder; II- Da Ausência De 

Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 7351177, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 
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Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. AUSENCIA 

DE INTERESSE PROCESSUAL Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.03.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 7351177, 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 
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afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

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, tendo a parte autora recebido o 

valor integral da indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 

favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, 

sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017151-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017151-60.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JAKELINE OLIVEIRA 

DA SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 23.04.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 10216200, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Pólo Passivo 

Para A Seguradora Líder II- Do Requerimento Administrativo Perante A 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Pedido Administrativo Anterior – 

Da Falta De Interesse De Agir; IV – Principio Da Causalidade E A 

Sucumbência Autoral; V – Comprovante De Residência Não Apresentado 

Pela Autora – Requisito Para Fixação De Foro – Ausência De Pressuposto 

De Constituição E De Desenvolvimento Válido E Regular Do Processo. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10476447, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 
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ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO – REQUISITO PARA 

FIXAÇÃO DO FORO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 
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compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10476447, 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): Joelho 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 Joelho Esquerdo 50% Média [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 
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detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (23.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016695-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHAERLITON OLIVEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016695-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: SHAERLITON OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SHAERLITON 

OLIVEIRA SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 28.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9945032, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- da comprovação de entrega da 

documentação; II - Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo Passivo; III – 

da ausência de requerimento administrativo – falta de interesse de agir. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital ID. 10441311, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 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 REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – 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 não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 
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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. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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 suscitada 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Razão não assiste a 

demandada no que tange à perda do direito à indenização securitária por 

encontra-se a parte autora embriagada por ocasião do sinistro. Diga-se, 

de início, que o entendimento jurisprudencial dominante em relação aos 

seguros de veículos em geral determina que, em não demonstrado que a 

embriaguez foi a causa precípua do acidente de trânsito, a comprovar o 

agravamento do risco, não resta configurada a hipótese de perda do 

direito à indenização securitária. Nesse sentido, os seguintes 

precedentes: Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de 

veículo automotor. Embriaguez. Acidente de trânsito. A embriaguez do 

segurado somente conduz à perda da indenização securitária se for 

comprovada e se for determinante para a ocorrência do sinistro. Caso 

concreto. Matéria de fato. Ocorrência de comprovação da embriaguez. O 

sinistro decorreu do estado etílico. Caracterização do agravamento do 

risco. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70058629734, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 

24/04/2014) APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. SINISTRO DE TRANSITO. 

NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. 

EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI CAUSA 

DETERMINANTE PARA A OCORRENCIA DO ACIDENTE. COBERTURA 

DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE VIGENTE À EPOCA DO SINISTRO, 

CONSIDERADO O ANO DO MODELO DO VEÍCULO, E NÃO O ANO DE 

FABRICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70049290935, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Giovanni Conti, Julgado em 20/03/2014) In casu, embora o registro de 

ocorrência contenha informação prestada pelo motorista no sentido de 

que desequilibrou e caiu com a motocicleta, não consta do caderno 

processual qualquer prova judicializada que indique que a embriaguez foi 

a causa determinante do acidente. Trata-se de ônus que incumbia à 

seguradora ré, nos termos do inc. II do art. 373 do CPC, e do qual não 

logrou se desincumbir. Não fosse apenas isso, importa salientar que, em 

se tratando do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento da indenização 

será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano dele 

decorrente, independentemente da existência de culpa, consoante 

preceitua o art. 5º da Lei nº 6.194/94. Portanto, não há de se cogitar que a 

circunstância de encontra-se a parte autora embriagada, por si só, 

conduza à perda do direito à indenização securitária, hipótese sequer 

regulada pela lei que rege a espécie securitária. Existe informação 

prestada pela autoridade policial que informa que o autor apresentava 

sinais de embriaguez. Mas tal informação não se transformou em prova 

judicializada a ponto de dispensar a parte apelante de seu dever 

processual de fazer a prova impeditiva e desconstitutiva do direito em 

discussão. Assim, não se pode eximir a seguradora de sua obrigação 

material a partir de evidências quando a parte não se desincumbiu de sua 

obrigação processual de fazer prova. O autor trouxe aos autos conjunto 

probatório razoável à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se a arguição de ausência de prova da 

alegada invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o 

laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 
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(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10441311, 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): Baço Estrutura 

Abdominal (...) 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 Baço 100% Estrutura Abdominal 25% Leve [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda integral (retirada cirúrgica) do baço terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, completa a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Baço: *10% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 1.350,00 *100% sobre R$ 1.350,00 = R$1.350,00 

-Estrutura Abdominal: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.02.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(um mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013933-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013933-24.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NILSON CAMPOS MORAIS REQUERIDO: SEGURADORA 

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

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NILSON 

CAMPOS MORAIS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 25.05.2007, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9610202, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Existência De Coisa Julgada 

Material – Impossibilidade De Prosseguimento Da Demanda – Matéria De 

Ordem Publica – Necessidade De Extinção Do Feito Sem Julgamento Do 

Mérito; II - Da Prescrição Trienal – Aplicação Do Código Civil De 2002; III – 

Da Divergência Das Assinaturas – Necessidade De Se Regularizar A 

Representação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 10071125, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. De início, registra-se que a análise do feito se enquadrar na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” (Destaquei). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação da prejudicial de mérito 

suscitado pelo demandado às fls. 92/94. DA EXISTÊNCIA DE COISA 

JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA 

DEMANDA – MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO A ré arguiu coisa julgada, 

afirmando que o autor propôs outra ação em 24.10.2008, na 5ª Vara Civil 

Da Comarca De Cuiabá, sob o n° 0027181-89.2008.811.0041 (356749), em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, tendo exatamente o mesmo 

fato gerador da presente demanda. Infere-se dos autos que o autor 

pretende o recebimento de indenização decorrente de seguro obrigatório 

(DPVAT), em razão de acidente de transito ocorrido em 25.07.2007, o qual 

lhe ocasionou invalidez permanente. Realmente, em análise aos 

documentos acostados, bem como, em como, em compulsa ao sistema 

APOLO, verifica-se que o autor ajuizou ação de cobrança perante aquele 

Juízo, cujo pedido foi o recebimento de indenização do seguro obrigatório, 

em razão do acidente sofrido na mesma data relatada nestes autos. Como 

se vê, denota-se a ocorrência da coisa julgada no tocante ao pedido de 

condenação de indenização de seguro DPVAT, pois já foram apreciados 

pelo Poder Judiciário. Conforme dispõe o art. 337, § 4º do CPC, “Há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado”. Ainda, o § 2º do mesmo artigo, diz que “Uma ação é idêntica a 

outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido”. No tocante a coisa julgada material ainda dispõe o nosso 

Código de Processo Civil: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso”. Na definição de Sérgio Porto, “a coisa julgada 

representa, efetivamente, a indiscutibilidade da nova situação jurídica 

declarada pela sentença e decorrente da inviabilidade recursal”. (in Coisa 

Julgada Civil[1]). Para a questão, porém, não ser discutida em razão da 

coisa julgada é necessário que haja a absoluta identidade de partes, 

pedido e causa de pedir entre a demanda já transitada em julgada e a 

outra ajuizada. No caso em tela, é clara a identidade entre as causas de 

pedir ou pedidos. Inexistem fatos novos aduzidos pelo autor na presente 

demanda, considerando o ponto nevrálgico desta lide. Não obstante 

constar no polo passivo das ações diferentes companhias de seguros, a 

condição jurídica de ambas é a mesma, pois fazem parte do grupo de 

consórcio de seguradoras que operam o seguro obrigatório, considera-se 

que existe identidade no polo passivo de ambas as ações. A propósito: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - LITISPENDÊNCIA - 

OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA. Não obstante constar no pólo 

passivo das ações diferentes companhias de seguros, a condição jurídica 

de ambas é a mesma, pois fazem as vezes do grupo de consórcio de 

seguradoras que operam o seguro obrigatório, considera-se que existe 

identidade no pólo passivo de ambas as ações. Visando ambas as ações 

o mesmo efeito jurídico - sendo iguais a causa de pedir e o pedido (objeto) 

- está caracterizada a litispendência, ensejando a extinção do último 

processo ajuizado, sem resolução do mérito” (TJMT – RAC 121781/2009 – 

Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes – j. 29-06-2010). Portanto, há 

absoluta identidade entre as demandas (art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC), 

restando, assim, configurada a coisa julgada material. Cito precedentes: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. IDENTIDADE 

DE AÇÕES. COISA JULGADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO, COM 

BASE NO ART. 267, V DO CPC E CONDENOU A PARTE AUTORA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066608597, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/11/2015) Seguros. 

DPVAT. Processual civil. Coisa julgada verificada. Extinção do processo, 

nos termos do artigo 267, V, c/c com artigo 301, §1º, do CPC. Manutenção 

da condenação das custas processuais e dos honorários advocatícios. À 

unanimidade, julgaram extinto o feito. (Apelação Cível Nº 70063821342, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto 

Coelho Braga, Julgado em 19/11/2015) APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO ÂMBITO JUDICIAL. PREFACIAL DE 

COISA JULGADA MATERIAL ACOLHIDA. 1. Vislumbra-se a existência de 

coisa julgada quando as partes, a causa de pedir e o pedido são os 

mesmos de pleito anteriormente ajuizado. Inteligência do art. 301, §§ 2º e 

3º do Código de Processo Civil. 2. No caso em exame cumpre destacar 

que, embora a demanda proposta na 2ª Vara Cível da Comarca de São 

Leopoldo tenha sido ajuizada apenas contra a Santander Seguros S/A, e a 

presente demanda interposta contra a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A e Santander Seguros S/A, ambas as rés fazem 

parte do pool de seguradoras integrantes do consórcio de operação do 

seguro obrigatório DPVAT, portanto, integram o mesmo pólo passivo da 

causa. 3. Por outro lado, da mesma forma que qualquer seguradora 

pertencente ao referido consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do seguro obrigatório, mesmo que tenha ocorrido 

o pagamento parcial na via administrativa por seguradora diversa, o 

ajuizamento de ação contra uma das seguradoras impossibilita que as 

demais sejam acionadas em Juízo, uma vez que são consideradas em 

consórcio e, por via de conseqüência, solidariamente responsáveis pela 

indenização securitária em tela. 4. Assim, configurado o instituto jurídico 

da coisa julgada, na medida em que a causa de pedir é a mesma, pois se 

trata do mesmo acidente com veículo automotor, assim como o pedido para 

receber o seguro legal em tela, reconhecendo-se que também as partes 

são as mesmas, devido ao consórcio de seguradoras para esta espécie 

de seguro legal, a conseqüência jurídica é a extinção do processo sem 

resolução de mérito, a teor do que estabelece o art. 267, inciso V, do CPC. 

Dado provimento ao apelo das demandadas. Prejudicado o exame do 

recurso da parte autora. (Apelação Cível Nº 70065530941, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 11/11/2015) Com estas considerações, reconheço a coisa 

julgada, uma vez que a ação que tramitou na 5ª Vara Cível desta Comarca 

n° 0027181-89.2008.811.0041 (356749), já se encontra acobertada pela 

coisa julgada material, devendo este processo ser extinto sem resolução 

do mérito, pois como a lide já foi julgada por sentença firme, é vedado ao 

juízo julgá-la novamente. A matéria referente à coisa julgada é de ordem 

pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito. (CPC, artigos 485, § 3º e 337, § 5º). Desse modo, 

caracterizada a coisa julgada, a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, é medida que se impõe. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO o 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 147 de 480



do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das 

custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa 

julgada civil. 4. ed. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2011. Pag. 44.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005149-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENTOS DO NORTE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIELE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para imprimir a carta precatória expedida e 

comprovar sua distribuição no prazo de 10 dias. Maria Fêlix Técnico(a) 

judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022805-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021124-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA LOPES BORGES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021124-23.2017.8.11.0041 

AUTOR: TANIA MARA LOPES BORGES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TANIA MARA LOPES 

BORGES, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação Num. 11109014, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Da 

Necessidade Da Inclusão Da Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro 

DPVAT S.A. Na Demanda; II - Da Inépcia da Inicial – Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de 

Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; III - Da Não 

Comprovação Do Pedido Administrativo E A Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Num. 7999258, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO- DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 
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esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA 

RECUSA Aduz a requerida que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. 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, senão vejamos: “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, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Atendimento Médico e 

Boletim de Ocorrência, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 
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segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 7999258, 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 

Craniofacial (...) 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 Craniofacial 10% Residual [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -ESTRUTURA CRÂNIOFACIAL: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais) acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017668-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LAIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017668-31.2018.8.11.0041. AUTOR: KEILA 

LAIS DOS SANTOS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Recolhidas 

as custas conforme determinação, recebo o feito pelo procedimento 

comum. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência, interposta por KEILA LAIS DOS SANTOS em desfavor de IUNI 

- UNIC EDUCACIONAL LTDA, devidamente qualificados nos autos. A 

autora narra que é estudante do 7º (sétimo) semestre de Medicina, junto à 

requerida. Explana que, apesar de o seu financiamento ser 100% 

custeado pelo FIES, a instituição ré, a partir do aditamento para o 1º 

semestre de 2018, mais especificamente desde meados do mês de março 

de 2018, a instituição requerida de forma arbitrária passou a cobrar da 

requerente valores adicionais, totalizando o valor de R$ 33.063,58 (trinta e 

três mil sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Argumenta que 

tal ato além de ser ilegal, vem causando enormes transtornos para a 

mesma, uma vez que não possui condições financeiras de adimplir esses 

valores adicionais. Narra que, além da demandada efetuar aludida 

cobrança está aplicando sanções pedagógicas a autora, tais como: 

impossibilidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem – AVA, 

retirada do nome da lista de chamada e proibição de realização de provas. 

Salienta que o não pagamento desses valores adicionais cobrados 

desarrazoadamente pela requerida, além de dar azo as sanções 

pedagógicas, impossibilitam a rematrícula da requerente para o 2º 

semestre de 2018 e o respectivo aditamento do FIES para o mesmo 

período e, consequentemente para as semestralidades seguintes, até o 

final do curso. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que a 
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requerida: a)suspenda toda e qualquer cobrança além daquelas 

suportadas 100% pelo FIES, em especial o valor de R$ 33.063,58 (trinta e 

três mil sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos); b)efetue sua 

rematrícula, já a partir do 2º semestre de 2018, bem como o aditamento do 

FIES para as próximas semestralidades, até o final do curso, sob o 

pretexto do não pagamento de cobranças tais como as discutidas na 

presente; c) se abstenha de negativar o nome da demandante em razão 

dos valores discutidos nesta demanda, dos valores excedentes que 

eventualmente vier a instituição requerida a cobrar da autora no decorrer 

do curso, ou se, assim já se procedeu que providencie a baixa de 

qualquer negativação/restrição que já tenha sido lançada; d) se abstenha 

de aplicar sanções pedagógicas, tais como: os bloqueios dos acessos ao 

portal do aluno (AVA), dos acessos ao sistema da IUNI – UNIC, 

impedimentos de frequentar, acompanhar, assistir, participar de todas as 

aulas do curso, impedimentos de realização de prova, retirada do nome da 

autora nas listas de presença, até a efetiva conclusão do curso da autora. 

Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Sobre o instituto da 

tutela antecipada o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção 

da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o 

tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em 

Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Verifica-se nos autos que a autora é aluna beneficiário do 

Programa de Financiamento Estudantil, conforme Cláusula Terceira, 

Parágrafo Primeiro do Contrato de Abertura de Crédito para Finaciamento 

Estudantil , na proporção de 100% (ID. 13781447). Ademais, observa-se 

nos autos, ao Id. 13512577 a relação entre o autor e a instituição de 

ensino, ora requerida, por meio do Atestado de Frequência (ID 

13781408),além do extrato financeiro de débitos junto à requerida (ID 

13781605) , no qual se verifica as cobranças objeto da presente 

demanda. A demandante ainda traz aos autos comprovantes de que 

realizou o aditamento do FIES, desde o ano de 2015 ao 1º semestre de 

2018 (IDS 13781450 a 13781499). Portanto, em sede de cognição sumária, 

verifica-se configurada a probabilidade do direito. Ressalta-se, ainda, que, 

nos termos da Portaria Normativa nº 24 do Ministério da Educação e 

Cultura - MEC, de 10.12.2011, é vedado as instituições exigirem 

pagamento de mensalidades e matrículas ao estudante que tenha 

concluído sua inscrição do Sisfies. Vejamos: Art. 2º-A É vedado às 

instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento 

da matrícula e das parcelas das semestralidades do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no Sisfies. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que os débitos 

poderão impedir a autora de realizar sua rematrícula no próximo semestre 

e o aditamento do contrato do FIES, além de que poderá ter seu contrato 

rescindido podendo perder o bonefício de 100% do FIES. Apesar de ser 

suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do segundo 

requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao 

resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela provisória não 

for concedida agora por este Juízo, há sério e concreto risco de ocorrer 

atraso na conclusão do curso da demandante. De fato, caso o requerente 

não esteja matriculado, não poderá realizar as avaliações, nem ter acesso 

ao conteúdo do Portal do Aluno (AVA), fato que o impedirá de dar 

continuidade à sua graduação e de acompanhar a sua turma no semestre 

seguinte. Em hipótese semelhante ao do presente feito, vide os julgados a 

seguir, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. 

EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA DA ALUNA. Tendo havido 

a prolação de sentença e a interposição de apelação na ação originária, a 

competência para a apreciação de pedido de tutela provisória é do 

Tribunal, consoante o disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC/2015. 

Os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Considerando que não 

foram apontadas circunstâncias fáticas que afastem o direito da 

impetrante a manter seu vínculo com a instituição de ensino e realizar as 

disciplinas do Curso de Medicina, é de se manter o posicionamento 

adotado por esta Corte no sentido de reconhecer o direito da impetrante a 

sua rematrícula, independentemente da existência de pendências 

financeiras pretéritas, uma vez que a sua inscrição no sistema FIES 

e n c o n t r a - s e  r e g u l a r . ”  ( T R F  4 ª  R . ;  A G R L E G - T A T 

5035912-62.2016.404.0000; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete 

Pantaleão Caminha; Julg. 17/05/2017; DEJF 23/05/2017). “PROCESSUAL 

CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

PARTICULAR. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA POR 

INADIMPLÊNCIA DE SEMESTRE ANTERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO 

AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES.1. Para a concessão de 

liminar que antecipa os efeitos da tutela, mostra-se necessário o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, 

prova inequívoca e convencimento da verossimilhança das alegações, 

além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.2. 

Apresenta-se desarrazoado que a instituição de ensino impeça a 

estudante de efetuar a sua matrícula no curso, continuar a frequentar as 

aulas e realizar trabalhos e provas, com o intuito de reaver o seu crédito, 

considerando-se que a aluna encontra-se com financiamento estudantil de 

100% (cem por cento) dos valores devidos semestralmente, 

assegurando-se o pagamento dos créditos futuros.”3. Deu-se provimento 

ao agravo de instrumento, confirmando a medida liminar (TF-DF, AGI 

20150020107408, 3ª Turma Cível, Relator FLAVIO ROSTIROLAPublicado 

no DJE : 17/08/2015 . Pág.: 322, 5 de Agosto de 2015). Por fim, o § 3º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a cobrança do valor dado 

por inadimplente. Ante ao exposto, com fulcro no art. 300 do NCPC DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR 

que a requerida IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA: a) SUSPENDA a cobrança 

adicional, no valor de R$ 33.063,58 (trinta e três mil sessenta e três reais e 

cinquenta e oito centavos); b) EFETUE a rematrícula da requerente para o 

período letivo 2018/2 do curso de Medicina, mediante a apresentação da 

documentação necessária; c) SE ABSTENHA de incluir, e caso já o tenha 

feito, que EXCLUA os dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

no que concerne ao débito ora discutido na presente demanda; d) SE 

ABSTENHA de praticar as referidas sanções pedagógicas, tais como: os 

bloqueios dos acessos ao portal do aluno (AVA), dos acessos ao Sistema 

da IUNI – UNIC, impedimentos de frequentar, acompanhar, assistir, 

participar de todas as aulas do curso, impedimentos de realização de 

prova, bem como a retirada do nome da autora das listas de presença. 

Quanto ao pedido de aditamento do contato do FIES para o período 2018/2, 

bem como dos semestres subsequentes, tenho que se trata de diligência a 

ser realizada pela autora após a efetivação de sua rematrícula, junto ao 

sistema SisFIES. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/09/2018 às 09h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021595-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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D. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021595-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DORIVAL GUEDES DA SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículos próprios. 

Lista de Veículos - Total: 2 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBK3128 MT 

HYUNDAI/IX35 B 2014 2015 DORIVAL GUEDES DA SILVA Sim ui-button 

ui-button JYP3708 MT HONDA/C100 DREAM 1997 1998 DORIVAL GUEDES 

DA SILVA 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, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

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: 1025464-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025464-10.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: STELA CRISTINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO 

UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias 

apresente impugnação a contestação de Id. 12812807. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006266-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

ALEX RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOCORRO MENDES (RÉU)

POSTO PONTO 10 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (RÉU)

JOSE MILTON MENDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006266-50.2018.8.11.0041 AUTOR: ALEX 

RODRIGUES, VANDERLUCIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR RÉU: JOSE 

MILTON MENDES, EDVALDO SOCORRO MENDES, POSTO PONTO 10 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, 

no prazo legal. Cuiabá - MT, 18 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 
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Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015861-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA MODESTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015861-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON SOUZA MODESTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016060-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016060-95.2018.8.11.0041. AUTOR: ALEX 

OLIVEIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021274-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA CRISTINA DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021274-67.2018.8.11.0041. IMPUGNANTE: 

STELA CRISTINA DE OLIVEIRA IMPUGNADO: ASSOCIACAO UNIFICADA 

PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos etc. 

Vieram os autos distribuídos a este juízo razão da dependência do 

processo nº 1025464-10.2017.8.11.0041. Da análise dos autos, 

verifica-se que a autora informa ser aluna da instituição desde o primeiro 

semestre do ano de 2016, tendo na competência de 2017/01 aderido ao 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Sendo assim, antes da análise 

do pedido de tutela, DETERMINO a intimação da autora, para que no prazo 

de 15 dias demonstre o adimplemento das obrigações dos meses 

anteriores ao ingresso no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), qual 

seja, ANO 2016. Ademais, proceda-se a Secretaria Judicial com o 

apensamento  do  p resen te  fe i to  aos  au tos  de  nº 

1025464-10.2017.8.11.0041. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016063-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016063-50.2018.8.11.0041. AUTOR: SELMA 

SILVA CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

25/10/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017849-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PAULO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017849-32.2018.8.11.0041. AUTOR: TONI 

PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 
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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: 1017916-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS ROSA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017916-94.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DOUGLAS VINICIUS ROSA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017951-54.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017951-54.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021032-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA VETERINARIA MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021032-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLINICA VETERINARIA MATO GROSSO LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017954-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLIVENS DESSANT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017954-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLIVENS DESSANT RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25/10/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018064-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018064-08.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

DAS GRACAS DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 10:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 154 de 480



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: 1018241-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BRASILINO BITENCOURT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018241-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GONCALO BRASILINO BITENCOURT RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009815-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009815-68.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIO 

COSTA E SILVA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 18 

de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018589-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018589-87.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA 

JOSE MARTINS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018748-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018748-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019220-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO MAGALHAES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019220-31.2018.8.11.0041. AUTOR: FABIO 

ROBERTO MAGALHAES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 09:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 
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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: 1019134-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CLIMACO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019134-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAIMUNDO CLIMACO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25/10/2018 às 08:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020020-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020020-59.2018.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

FRANCISCO ROSA DOS SANTOS 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 25/10/2018 às 09:00, 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897278 Nr: 27779-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINEY PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:16.455

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que se trata de prazo para a parte exequente, impulsiono os 

autos intimando para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

Data da Carga: 12/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826437 Nr: 32363-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CÔRTES MACEDO ME, ARMANDO 

CORTES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de tentativa de restrição judicial 

de veículos via RENAJUD em desfavor da parte executada.

No tocante ao pedido de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 

02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao 

magistrado obter informações sobre veículos em nome da parte 

executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, assim, 

lastreado nos princípios da celeridade e da economia processual, a 

medida deve ser deferida.

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º).

Diante disso, determino a constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada ARMANDO CORTES MACEDO, pessoa física, 

CPF nº 249.436.906-10 e CNPJ nº 07.123.410/0001-79 junto ao DETRAN 

via sistema Renajud, suficiente para garantia do débito.

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das buscas 

acima deferida através do Sistema Renajud

 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

manifestar no prazo legal.

Caso a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera 

intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 301756 Nr: 14163-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDNÉIA ELIZIA MANFRIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA COMPARATO - 

OAB:160.659

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 402886 Nr: 34903-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE LIMA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735062 Nr: 31405-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAQUIM MENDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 737002 Nr: 33462-56.2011.811.0041

 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, CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELGA VICUNÃ ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:13.005, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSIMARA ALMEIDA 

BARRETO CAMACHO - OAB:7061/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757741 Nr: 9942-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MALDONADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICASA INDUSTRIA DE MÓVEIS S/A, DELL 

ANNO, CCP COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757744 Nr: 9945-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRÓPOLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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

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

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796527 Nr: 2878-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BAGATELLI, ELIZAINE BAGATELLI OKDE

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

TRABALHO MÉDICO, MED SALVA CUIABA EMERGENCIAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

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

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

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833766 Nr: 39148-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, 1º CARTÓRIO 

TABELIÃO PROTESTO CAMPINAS/SP, 2º CARTÓRIO TABELIÃO 

PROTESTO CAMPINAS/SP, PEDAGIO SP CGMP CENTRO GESTÃO MEIOS 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, LUIS 

FELIPE CAMPOS SILVA - OAB:184146, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.
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Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 905429 Nr: 33853-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DE BARROS SILVA, MARILENE GONÇALINA DE 

BARROS, ALESSANDRA CRISTIANE DE BARROS, JOSUÉ PAES DE 

BARROS, ANTONIA CATARINA DE BARROS, ISAÍAS DE ALMEIDA 

BARROS, WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8.840, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:24.580, DÉBORA 

SCHALCH - OAB:113.514/OAB-SP, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT, SIVALDO PEREIRA CARDOSO - OAB:18128/GO

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1069669 Nr: 55253-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ARMANDO BARBOSA GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1140368 Nr: 27565-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGALINA CRISÓSTOMO BARBOSA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1291518 Nr: 5411-88.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUO, OSMAR 

SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ARNO LOPES MOREIRA - OAB:19.839

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou 

fornecer os meios para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817800 Nr: 24223-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DE FRANCE, 

JUVENAL ALVES FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para se manifestar sobre 

petições de fls. 314/ 376, no prazo de 05( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 860144 Nr: 1853-50.2014.811.0041

 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: SAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA CUIABANO, LEONEL 

PEDRO DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para informar o endereço 

da parte denunciada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 918477 Nr: 42398-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SENIGALIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:56.220

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

condenar as requeridas:a)ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser 

atualizada pelo índice INPC, a partir desta data. b)a restituírem o valor 

desembolsado pelo requerente, á título de dano material, no importe de R$ 

374,86 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir do desembolso.Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO as partes requeridas ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 8°, do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 
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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. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 918477 Nr: 42398-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SENIGALIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:56.220

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação de fls.944/1.021 e 

1.073/1.077, e consequentemente HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 

881/932 e esclarecimentos de fls.1.054/1.065, para que produzam os 

efeitos legais. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130379 Nr: 23157-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor depositado pela parte executada às fls. 

415, mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

conforme pleiteado, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - 

CGJ.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385690 Nr: 21450-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GARCIA DUPIM

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, 

com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, 

CONSTITUO de pleno direito os títulos executivo judiciais, no valor líquido 

de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), devendo ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para cada 

pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir 

da data da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem 

interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento na forma do 

artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795953 Nr: 2294-65.2013.811.0041

 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: EDUARDO FRANCISCONI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETTO, ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

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

OAB:, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:9.237/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 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. 

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de processo incluso na meta 

2/2017 do CNJ.Cuiabá- MT, 16 de julho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756389 Nr: 8485-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO AFONSO RIBEIRO TEIXEIRA, CELSO 

FERREIRA, MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO, HERMINIA 

CARNELOCCI NABARRETTE, MANOEL CICERO DE LIMA, NORBERTO 

SCHNEIDER, WELLINGTON VICENTINI, RAUL JACOB BRENNER, RODOLFO 

CORREA DA COSTA, TEREZINHA MARIA SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:SP 

291.479-A

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 885864 Nr: 20430-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO SANTOS 

BERTINI, FRANCISCO ALMEIDA ALVES NETO, JOÃO AUGUSTO DE 

MORAES, JOAQUIM JERONIMO DE SOUZA, LUCIANO SILVEIRA ALVES, 

ALESSANDRA SANDOVAL VILLELA JOSE TANNUS, MESSIAS DE 

ALMEIDA ROSA, MESSIAS VILLA MENDONÇA, ESPOLIO DE RICARDO 

ARRUDA VILLELA, VALDECI SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - 

OAB:15.348/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:42.074/PR, TERESA CELINA 

DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/PR 22.129

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 896384 Nr: 27290-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVES DOS SANTOS, JOSÉ DA SILVA, MARIA 

FRANCISCA GOMES, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, LAELSON BASTOS 

PEREIRA, LAERT SOARES FILHO, SILVIO MENDONÇA RIBEIRO, 

MARISTHELA CANDIDA GARCIA DE CAMPOS, MARIA JOSÉ CONTTI, 

ROBSON VILLA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 7.295, 

RITA DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:15.688-A - MT

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 902685 Nr: 31827-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA, 

ADILES JOSEFINA FERNANDES SOARES DA SILVA, APARECIDA GARCIA 

FISCHER, ARTUMIRA FRANCISCA DE LACERDA, ATASIANO ALVES DA 

SILVA, ESPOLIO GENTIL FRANCISCHETI, MARIA DAS GRAÇAS BARATA 

POMPEU DE BARROS, ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO, MARILENA TURATI FRANCISCHETI, JANDIR ANTONIO DAL BERTO, 

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ, MARCOS ANTONIO DIAS 

ALMEIDA, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA GRAVINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.498, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 7.295, RITA 

DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:15.688-A - MT

 Destarte, à vista das orientações acima explicitadas, não se mostra 

razoável e tampouco coerente dar prosseguimento ao presente feito, pois, 

após a sua chegada no STJ, serão todos devolvidos ao Tribunal de justiça 

para permanecerem sobrestados até a criação da referida plataforma, 

onde as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adesão ao 

acordo homologado perante o STF. Assim, determino a suspensão do 

processo, COM BAIXA NO RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Aguardem-se os 

autos na Secretaria até nova deliberação do STJ, quanto aos Planos 

econômicos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942761 Nr: 56227-16.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARANTES E NOVAIS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA - OAB:103.942/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia _03___/__10__/__2018__, às _15__:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945215 Nr: 57515-96.2014.811.0041

 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: ARANTES E NOVAIS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA - OAB:103.942/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __03__/__10__/__2018__, às __15_:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1040824 Nr: 41989-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARANTES E NOVAES SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA - OAB:103.942/RJ

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __03__/__10__/_18___, às _15:__00_ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 
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de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099860 Nr: 10512-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBERTE APARECIDA DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 02/10/2018, às 15:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1129597 Nr: 22863-82.2016.811.0041

 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: DENISE MARIA LENZI SCHAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 02/10/2018 às 16:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1146727 Nr: 30315-46.2016.811.0041

 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: PERICLES BASTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOTÓS DA SILVA 

NEVES - OAB:143373/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MIGUEL GANTUS 

- OAB:153970, RODRIGO SILVA ALMEIDA - OAB:269737

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 03/10/2018, às 14:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889445 Nr: 22866-08.2014.811.0041

 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: FÁBIO APARECIDO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(16.10.2013) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do 

CPC.P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941250 Nr: 55311-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CAMILO FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 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 as partes requeridas 

efetuaram o depósito dos honorários periciais antes da realização da 

perícia médica, determino a expedição de alvará para restituição do valor 

às requeridas, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ.Embora tenha o perito 

solicitado o pagamento dos prejuízos causados por ter reservado horário 

de atendimento, não se pode desconsiderar que o mesmo não ocorre 

quando um paciente falta a uma consulta igualmente agendada. Pois, a 

mera disponibilização de horário em agenda de atendimento não mostra 

que houve algum ônus ao profissional, que sequer argumentou ter 

empreendido qualquer ato preparatório.Não aperfeiçoada a produção da 

prova e inexistindo serviço prestado pelo profissional nomeado em razão 

do não comparecimento do autor, a solicitação de pagamento mostra-se 

injustificada.Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.P.R.I. Com o trânsito em julgado da 
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sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 91493 Nr: 2018-30.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAGIBB SADDI, EMILIO JOSE COSENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5291/MT, MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - OAB:1755/MT

 .”Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou 

especificamente, que a Vara Especializada em Direito Bancário é 

competente para processar e julgar entre outras ações, aquelas 

decorrentes de arrendamento mercantil.Ademais, quanto a Competência 

para julgar demandas acerca de matéria de arrendamento mercantil, foi 

decidido no Tribunal de Justiça de Mato Grosso:ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O C O N F L I T O  D E  C O M P E T Ê N C I A  ( 2 2 1 )  N º 

1007960-17.2017.8.11.0000 CONFLITONEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JUÍZO QUE 

PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART. 516, II, DO CPC – PROVIMENTO 

Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO 

PROVIDO.Conforme o art. 1º, §1º do Provimento nº 004/2008/CM, devem 

tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações 

oriundas de arrendamento mercantil.A competência para processar o 

cumprimento de sentença é do Juízo no qual tramitou o processo de 

conhecimento (art. 516, inciso II, do CPC/15 - art. 475-P do CPC/73), ainda 

que pendente apenas a execução de honorários advocatícios. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 

07/05/2018).destaqueiNo caso em tela o pedido possui natureza 

tipicamente bancária, de modo que a competência para seu 

processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca.Feitas essas considerações, conheço a incompetência desta 

Vara e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

competência bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino 

a remessa deste feito.Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as 

partes.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 5056-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGIB SADDI

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:1412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo que encontra-se arquivado desde a data de 

17/03/2006.

Diante da decisão proferida nos autos de nº 397/96 (91493), verifica-se 

sendo como natureza da demanda a bancária.

Posto isto, DETERMINO a remessa dos presentes autos a uma das varas 

especializadas em Direito Bancário desta comarca.

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 5035-35.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO JOSE COSENTINO

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

MERCANTIL, SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE RICARDA SILVEIRA - 

OAB:127359/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo que encontra-se arquivado desde a data de 

17/03/2006.

Diante da decisão proferida nos autos de nº 397/96 (91493), verifica-se 

sendo como natureza da demanda a bancária.

Posto isto, DETERMINO a remessa dos presentes autos a uma das varas 

especializadas em Direito Bancário desta comarca.

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 876815 Nr: 14665-27.2014.811.0041

 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: REGINA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICE FANNY DE ARAÚJO LOUREIRO, 

WILLIAN BORGES LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) a favor da demandada, na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais 

por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 155780 Nr: 9097-79.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo 

que a competência para seu processamento é exclusiva de uma das 

Varas Bancárias desta Comarca.Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência desta Vara e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência bancária desta Comarca de Cuiabá/MT, 

para onde determino a remessa deste feito.Anote-se, inclusive na 

distribuição, intimando-se as partes.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 872595 Nr: 11493-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MAZZARDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA JOSE RODRIGUES - 

OAB:13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 Processo n.º 11493-77.2014.811.0041 (872595).

Vistos etc.

Considerando: 1) não haver cirurgião plástico cadastrado no banco de 

peritos oficial do TJMT em atuação na Comarca da Capital (consulta 

anexo), 2) que a impugnação ao perito nomeado é matéria superada pela 

decisão de fls.300/301-v, 3) que há proposta de redução de R$ 500,00 

(quinhentos reais) dos honorários periciais (fls.318), 4) que os outros 02 

(dois) peritos intimados para apresentar proposta de honorários 

demonstraram não ter interesse em atuar no feito (fls.327 e 328), 5) que 

este processo tramita desde o ano 2014 e inclusive se enquadra nos 

casos prioritários previstos na Meta 2/2018 do CNJ; entende-se que o 

valor dos honorários periciais proposto não se mostra exacerbado, de 

modo que a quantia remunerará o perito pelo seu trabalho com dignidade.

 Diante do exposto, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais apresentado pelo expert 

às fls.318, por entender razoável e proporcional para realização dos 

trabalhos periciais referidos.

 Intime-se a requerida a fim de que efetue o pagamento dos honorários 

periciais em 15 dias.

Após, intime-se o Sr. Perito Judicial para fixar dia e hora para início dos 

trabalhos periciais, cientificando-se previamente as partes do referido ato.

 Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre da 

possibilidade de celebrarem acordo.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 844294 Nr: 48128-91.2013.811.0041

 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: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC, HDMEL, CC

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

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - OAB:8578

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes e procuradores para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1268214 Nr: 27088-14.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - OAB:16.978, 

ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA - OAB:13.286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA HELENA SAENZ 

SURITA - OAB:14658, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1018810 Nr: 31302-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OSCAR LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250, KÁTIA CRISANTO - OAB:7345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 921809 Nr: 44459-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MORAES JARDIM, ANTÔNIA MARIA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB ARENITO COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DOS EMPRESÁRIOS DE UMUARAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON RIBAS BASSO E 

SILVA - OAB:27.474 OAB/PR

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, somente para DECLARAR a 

inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado. CONDENO, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).P. R. 

I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826437 Nr: 32363-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CÔRTES MACEDO ME, ARMANDO 

CORTES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 Impulsiono os autos a parte exequente para manifestar requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1129597 Nr: 22863-82.2016.811.0041

 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: DENISE MARIA LENZI SCHAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 02/10/2018 às 16:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 163 de 480



15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099860 Nr: 10512-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALBERTE APARECIDA DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 02/10/2018, às 15:00 horas, para realização da audiência 

de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 942761 Nr: 56227-16.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARANTES E NOVAIS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA - OAB:103.942/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia _03___/__10__/__2018__, às _15__:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945215 Nr: 57515-96.2014.811.0041

 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: ARANTES E NOVAIS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO COTRIM 

MOREIRA - OAB:103.942/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT

 Vistos etc.

DESIGNO o dia __03__/__10__/__2018__, às __15_:_00__ horas, para 

realização da audiência de Instrução e Julgamento, de acordo com o art. 

357, V, do CPC.

Intimem-se as partes, através de seus procuradores, para indicarem o rol 

de testemunhas a serem ouvidas justificando a pertinência, no prazo de 

15 (quinze) dias antes da realização da audiência, com fundamento no 

artigo 357 § 4º.

Atentem-se as partes quanto ao que prevê a legislação atual, no sentido 

de que os interessados devem trazer, para a audiência prevista, a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s) (art. 357 § 5º).

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 896173 Nr: 27124-61.2014.811.0041

 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: JOÃO YOSHIHIRO NOHAMA, ACIDÁLIA DE SOUSA 

RAMOS NOHAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA, EDIANE 

VASCONCELOS DA SILVA E NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, analisadas as alegações e documentação 

apresentada, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.Ademais, por se 

tratar de processo da Meta 2, CITE-SE com urgência a requerida EDIANE 

VASCONCELOS DA SILVA E NOGUEIRA no endereço indicado ao petitório 

de fls. 152. O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, III), tendo início a partir a data de juntada aos autos do mandado 

cumprido (CPC, art. 231, II).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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 837246 Nr: 42088-93.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHAVILLE BUFFET LTDA ME, ANDREIA DENISE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTARENA EVENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VAREIRO - 

OAB:15.287/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - 

OAB:128214/SP

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para condenar a parte Requerida, ao pagamento das três 

parcelas restantes, cada uma no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

totalizando o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir de cada vencimento (25.05.2013, 25.06.2013 e 

25.07.2013).Condeno ainda a demandada ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.P. R. I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 850032 Nr: 53114-88.2013.811.0041

 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: CRISTIANE CAVALCANTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA GARCIA ALVES, UNIMED CUIABÁ - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 164 de 480



COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 II)com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, para condenar a requerida ISABELLA GARCIA 

ALVES ao pagamento a título de indenização por danos morais e estéticos 

no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser atualizada pelo 

índice INPC, a partir desta data.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2º do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 866826 Nr: 7031-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE APARECIDA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução do mérito. REVOGO a liminar deferida às 

fls. 48/50.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2º e 8º 

do Código de Processo Civil, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do CPC), uma vez que lhe foi 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do preenchimento dos 

requisitos legais.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 883371 Nr: 18811-14.2014.811.0041

 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: FRANCISCA FERREIRA GOMES

 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, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução do mérito. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já se fazendo observar a regra do 

artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, entretanto SUSPENDO a 

exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, § 3º do CPC), uma 

vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do 

preenchimento dos requisitos legais.P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780881 Nr: 34450-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO DE ABREU

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

LTDA, LUCIANO RICARDO FRANÇA DA SILVA, BETARIZ CELESTINO DE 

OLIVEIRA SOUZA, CARLOS ALBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT, RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO 

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

OAB:9.247/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 II) com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais.Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno 

a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, a favor das partes demandadas (HOSPITAL SÃO 

MATHEUS, LUCIANO e CARLOS ALBERTO), esta arbitrada em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 743739 Nr: 40738-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONICONTRO E BONICONTRO LTDA., AGNEU 

DONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:8718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e determino o 

prosseguimento da execução em apenso até sua total 

satisfação.CONDENO ainda as partes embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC.Com o trânsito em julgado, extraia-se fotocópia da 

presente sentença, juntando aos autos da execução cód. 372247 em 

apenso, em seguida caso não haja a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, 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. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 165 de 480



julho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372247 Nr: 8697-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO E BONICONTRO LTDA., AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8718/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17.046

 Vistos etc.

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte exequente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 443861 Nr: 19259-26.2010.811.0041

 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: IVANA CARINA GALBERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY FRONHA, VANDERLEY 

CARLOTTO SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16.978, ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA - OAB:13.286-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os 

requeridos: 1)ao pagamento a título de indenização por danos morais o 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês desde o acidente e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir desta data.2)ao pagamento a título de indenização por 

danos materiais o importe de R$ 20.392,70 (vinte mil trezentos e noventa e 

dois reais e setenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data de cada desembolso.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777139 Nr: 30483-87.2012.811.0041

 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: AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR EDSON WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, PATRICIA GARCIA 

LOBATO SIQUEIRA - OAB:20295/O, WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para condenar a parte Requerida, ao pagamento do valor 

constante da Nota Promissória R$ 83.370,00 (oitenta e três mil trezentos e 

setenta reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do vencimento (01.03.2008).Condeno ainda 

a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831157 Nr: 36842-19.2013.811.0041

 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: LUANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para decretar a rescisão do 

contrato, e condenar a parte requerida na devolução da quantia nominal 

de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em valores fixos e sem correção, 

tal como estabelecido entre as partes, devendo ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC e acrescidos dos juros de mora de 1% ao 

mês após o transito em julgado e transcurso para cumprimento 

espontâneo da obrigação.Diante da sucumbência recíproca, condeno as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fixo os honorários, em 10% 

(dez por cento) da condenação na forma do parágrafo 2º do artigo 85 do 

CPC, cabendo 50% para a autora e 50% a requerida, na forma do artigo 

86 do CPC. Proceda-se a devida anotação no feito para retificação do polo 

ativo da ação, passando a constar DESSAU EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (fls.122/123 e 124/138).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. P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746824 Nr: 44047-70.2011.811.0041

 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: CLAUDIA SILVIA BOAVENTURA

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

LTDA, HOLANDO CAMPOS JÚNIOR, VITOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, MAURÍCIO AUDE - 

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

PEDRO OVELAR - OAB:6270, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, a favor das partes 

demandadas, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, e terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 
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artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de julho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 746824 Nr: 44047-70.2011.811.0041

 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: CLAUDIA SILVIA BOAVENTURA

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

LTDA, HOLANDO CAMPOS JÚNIOR, VITOR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, MAURÍCIO AUDE - 

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

PEDRO OVELAR - OAB:6270, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Processo nº 44047-70.2011.811.0041 (cód.746824). Vistos etc. Sendo o 

juiz o destinatário da prova, cabe a ele a formação de seu convencimento, 

além da condução do feito nos termos do art. 370 e 371 do CPC. Conforme 

disposição do art. 156 o CPC, nos casos em que a prova depender do 

conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. É 

cediço o entendimento de que a nomeação do perito é tarefa do julgador 

da causa, conforme art. 465 do CPC, onde o mesmo nomeará profissional 

de sua confiança, já que é o condutor do processo. A prova se destina ao 

julgador que pelo disposto no art. 370 do CPC (art.130 CPC/1973) incumbe 

deferir, indeferir ou determiná-la de ofício. Por outro lado, assegurando o 

direito à impugnação ao laudo, deve a parte tecer elementos concretos 

que possibilitem sua contraposição com o laudo pericial. Logo, quando não 

apresentados elementos concretos a invalidar a perícia realizada sob o 

crivo do devido processo legal, deve-se manter hígida a conclusão 

oferecida pelo expert nomeado pelo juízo. Não é demais destacar que a 

responsabilidade que recai sobre o (a) expert é enorme, pois, como o seu 

trabalho pode definir o rumo do processo, é necessário zelo e precaução 

para não prejudicar as partes e nem levar o Juiz a erro. Cabe ao julgador, 

que possui melhor conhecimento sobre os peritos da Comarca ou região, 

nomear o perito, que seja apto a responder com conhecimento e 

segurança todos os questionamentos para a solução do litígio. Diante do 

exposto, INDEFIRO a impugnação de fls.571/574, e consequentemente 

HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 537/562, para que produza os efeitos 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de julho de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786306 Nr: 40198-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA., INALVA MARIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS 

- OAB:12.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203 OAB MT, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - 

OAB:13.641

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para 

reconhecer a propriedade dos Lotes n° 07, n° 08, n° 09 e n° 16, situados 

na Avenida Principal, s/n°, loteamento Jardim Brasil, nesta Capital, 

matrículas n° 68.825, 68.826, 68.809 e 68.810 - 6° Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária a favor do 

oponente. Considerando que a requerida INALVA MARIA DA SILVA 

SANTOS não se opôs a pretensão do requerente, deixo de condená-la ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

sucumbenciais. Ponderando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a requerida LIDERGÁS TRANSPORTES, COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma 

prevista no artigo 85, § 8º do CPC.P.R.I.TRASLADE-SE cópia da 

SENTENÇA para os autos da Ação de Usucapião Ordinária código 

n°713464, n°5998-57.2011.811.0041. Transitado em julgado, arquive-se 

com a baixa nos autos, observando-se as formalidades de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 03 de julho de 2018.Gilberto Lopes 

BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828421 Nr: 34272-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATIAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito.Após o Trânsito 

em Julgado, autorizo a expedição de ALVARÁ para levantamento da 

importância depositada a favor da parte requerida (43, 45, 47, 49, 52, 54, 

57, 129, 131, 133, 135, 137, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 160, 

162, 164, 167, 169, 171, 173 175, 177, 197, 199, 201, 203, 205, 229, 231, 

236, 238, 259, 261, 263, 279, 21, 283, 285, 287), mediante transferência 

para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 – CGJ, servindo os mesmos de quitação parcial do valor devido 

pela parte autora, diante da insuficiência reconhecida. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, con-deno o requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbi-trada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a favor da parte demandada, 

na forma do que precei-tua o artigo 85, § 8°, do CPC.P. R. I.Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Cen-tral 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 

de junho de 2018.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 929575 Nr: 49050-98.2014.811.0041

 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: CIRLEY NUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A, MIRASSOL 

CORRETORA ADMINISTRADORA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE 

SEGUROS LTDA, ALLIANCE CUIABA PINTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BARRETO PASSADORE 

- OAB:3978/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A, KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - OAB:MT 

18.896

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar as 

requeridas:a)ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária a ser atualizada pelo 

índice INPC, a partir desta data. b)a restituírem o valor desembolsado pelo 

requerente, á título de dano material, no importe de R$ 2.760,00 (dois mil 

setecentos e sessenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do 

desembolso.RATIFICO a decisão que deferiu o pedido liminar 

(fls.75/77-v).Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 
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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.Por fim, DETERMINO o 

desentranhamento do Malote Digital de fls.291/295, juntado erroneamente 

nos autos, devendo ser encartado no feito correto.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 929575 Nr: 49050-98.2014.811.0041

 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: CIRLEY NUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A, MIRASSOL 

CORRETORA ADMINISTRADORA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE 

SEGUROS LTDA, ALLIANCE CUIABA PINTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BARRETO PASSADORE 

- OAB:3978/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A, KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - OAB:MT 

18.896

 Vistos etc.

LIBERTY SEGUROS S/A interpôs agravo retido (fls. 281/290) contra a 

decisão de fls.75/77-v, a fim de que seja reconsiderada a parte que 

determinou a inversão do ônus da prova, por afronta ao Direito Processual 

Constitucional.

Decorrido o o prazo de contraminuta sem manifestação da agravada.

MANTENHO a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

O agravo permanecerá retido nos autos a fim de que dele conheça o E. 

Tribunal, se requerida, expressamente, nas razões ou na resposta da 

apelação, sua apreciação pelo Tribunal (CPC 1973, art. 522).

Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831157 Nr: 36842-19.2013.811.0041

 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: LUANDRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 Não é demais destacar que a responsabilidade que recai sobre o (a) 

expert é enorme, pois, como o seu trabalho pode definir o rumo do 

processo, é necessário zelo e precaução para não prejudicar as partes e 

nem levar o Juiz a erro. Cabe ao julgador, que possui melhor conhecimento 

sobre os peritos da Comarca ou região, nomear o perito, que seja apto a 

responder com conhecimento e segurança todos os questionamentos 

para a solução do litígio. Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação de 

fls.455/456 (fls.470-A/471), e consequentemente HOMOLOGO o laudo 

pericial de fls. 265/435, para que produza os efeitos legais. Intime-se. 

Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006455-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIMAR NERY DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MINORU TSUZUKI (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034411-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL FARES GREGORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA RAIMUNDO MONTEIRO (RÉU)

 

Visto. Nabil Fares Gregório da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Aluguéis, e agora formula pedido de Liminar em desfavor da Damiana 

Raimundo Monteiro, ao argumento de que firmou Contrato de Locação 

Comercial com a ré, mas ela está inadimplente com o pagamento dos 

aluguéis desde julho/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para 

determinar a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale 

destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da 

medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O 

art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 10652264) afirmando que a 

parte ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada duas vezes 

(ID 10652283 e 13331454), permanece inerte, caracterizando a mora. Por 

outro lado, com relação à caução, defiro que ela seja compensada no 

valor do débito, conforme requerido pela parte autora. Diante do exposto, 

com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da 

fundamentação dos atos jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 

8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a desocupação 

voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação 

coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive 

com reforço policial e arrombamento, caso necessário. Designo o dia 

17/09/2018, 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 (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré, nos termos outrora determinados, no endereço de Id. 12703386. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021139-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021618-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CERANTOLA (REQUERIDO)

J. S. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

JULIANO DA SILVA JIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013931-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ANTERO CORREA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Analisando a petição inicial, verifica-se que primeiro o autor afirma 

que as faturas estavam dentro da normalidade até o ano de 2017, nos 

valores de R$ 109,71, R$ 168,16, asseverando que começaram a 

“disparar” no final do ano de 2016. Narra que ao ter o serviço suspenso, 

obteve informação da ré de que o corte foi devido a “04 faturas do mês de 

Agosto de 2017 ambas no valor de R$ 323,67 reais e uma do mês de 

março de 2018 no valor de R$ 507,51 reais” [...]. Ao que parece, pela 

narrativa, foram emitidas 04 cobranças sobre o mesmo mês (08/2017), e 

duas delas possuem o valor de R$ 323,67 cada. Para possibilitar a análise 

pelo juízo e entender o fato, o autor mesmo intimado, deixou de apresentar 

o extrato de todas as faturas/cobranças. Já no item dos “fundamentos”, o 

autor agora aduz que seu consumo nunca passou 30Kw/h, que resulta no 

valor de R$ 404,89. Nos pedidos, requer seja declarada “a inexistência 

dos débitos exigidos pela Reclamada, bem como que determine a 

Reclamada a proceder ao refaturamento das faturas exorbitantes”, 

todavia, não indica precisamente quais são as faturas/meses que 

pretende revisar, observando assim que da narração dos fatos não 

decorre logicamente a conclusão, ou seja, está totalmente confusa a 

inicial. Por isso, intime-se a parte autora para readequar a petição inicial 

(fatos e pedidos), apresentar as faturas contestadas e ainda extrato do 

período de utilização do serviço, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020300-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SLONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT0010018A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

JESSICA PETRONILA SOARES DE SOUSA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

comparecer no balcão da Secretaria para assinatura do Termo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016299-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA FERREIRA (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)

 

Vistos. Considerando a informação de Id. 14068694, intime-se a parte ré, 

por seu advogado, para cumprir a decisão que deferiu o pedido de tutela 

de urgência da autora, em 24 horas, sob pena de majoração da multa. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência designada. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031883-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANACY DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE RAMOS RIBEIRO OAB - DF0027030A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019644-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR)

EDER CAMPELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil, CREA-MT 

1200882890, membro nº 348 do Instituto Brasileiro de Avaliações e 

Perícias de Engenharia – IBAPE-MT, designou o dia 29 de agosto de 2018, 

as 08:00h, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados na 

propriedade dos Requerente, situado à Rua: 09 Quadra: 08, Casa: 16, 

Residencial: Aricá, Bairro: Santa Laura em Cuiabá-MT; razão pela qual 

procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte interessada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 214327 Nr: 23278-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AIRTON NEY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, WILSON 

SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Visto.

 Defiro o pedido de fl. 216, assim, proceda-se a pesquisa pelo INFOJUD 

acerca de DOI. Após, em decorrência do sigilo fiscal, guarde-se a 

resposta em pasta própria no gabinete.

 Requisite-se informações do devedor pela ferramenta Bacen CCS, junto 

às instituições bancárias.

Oficie-se como requerido nos itens 5 e 6 de fl. 216-v.

Defiro ainda o pedido do exequente para determinar a inclusão do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º c/c §5 º, NCPC), 

assim, oficie-se ao SPC/Serasa para as devidas anotações.

 Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164618 Nr: 37780-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUI CARLOS DOS SANTOS KOBI, THOMAZ 

HUDSON DA SILVA KOBI

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos.

 Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias 

sobre informação de fls. 280/282.

Nada sendo requerido, certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022051 Nr: 32940-87.2015.811.0041

 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: ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 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 

cumprimento da obrigação de fazer, oportunidade em que poderá, 

inclusive, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898912 Nr: 29000-51.2014.811.0041

 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: ALESSANDRA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR FARIAS CORDEIRO ME, LINALDO 

ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA 

TAQUES - OAB:17.504, RODRIGO PINHEIRO HERNANDES - OAB:19.124

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124311 Nr: 20570-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA MARIA REIS - OAB:9616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVA DOS SANTOS 

- OAB:19.602/O

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901127 Nr: 30686-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID WIRGUES PAESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A

 Código 901127

Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de declaração 

interpostos (fls. 266/283), intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias.

 Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

 Após, vencido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso 

para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820729 Nr: 26956-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MOARES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13.571-B OAB/MT

 Código - 820729

Vistos,

 Expeça-se alvarás conforme pedido de fl.500, 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.
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 Cuiabá-MT. 16 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133291 Nr: 24318-82.2016.811.0041

 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: EUCLIDES LUIZ TOREZAN, EDSON LUIZ TOREZAN, 

EDILSON DE MELO TOREZAN, MARIA MADALENA DE MELO TOREZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt

 Código 1133291

Visto.

Trata-se de AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, promovida por EUCLIDES 

LUIZ TOREZAN, EDSON LUIZ TOREZAN, EDILSON DE MELO TOREZAN, 

MARIA MADALENA DE MELO TOREZAN, em desfavor de COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, em que as partes noticiaram às FLS. 

99/100 dos autos, após a sentença, que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a Requerida para juntar aos autos o comprovante de pagamento 

do financiamento entabulado no acordo.

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, 16 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325398 Nr: 25522-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAIMUNDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT

 Código 325398

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, promovida por FACCHINI S/A, em 

desfavor de VICENTE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, em que as partes 

noticiaram às FLS. 135/136 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 

execução, 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, 16 de julho de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145453 Nr: 29838-23.2016.811.0041

 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: MARIA RODRIGUES DE ABREU

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código 1145453

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 116. 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, 16 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173463 Nr: 41491-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHANAEL DA SILVERIA BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Nathanael da Silveira Borges para condenar SDB Comércio de alimentos 

Ltda. (Supermercado Comper) a reparar o dano material no valor de R$ 

298,00 (duzentos e noventa e oito reais), que deverá ser corrigido pelo 

INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ, 12/06/2016), acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação.Condeno o réu a 

indenizar os danos morais experimentados pelo autor, que fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação.Considerando que ambas as partes foram 

vencedor e vencido, condeno-os igualmente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor condenação, com fundamento no artigo 86, do 

NCPC. Todavia, quanto ao dever do autor, por ser ele beneficiário da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 

1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

16 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220626 Nr: 28881-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES - 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAPEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83.645/SP, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104.431/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o 

preparo/custas de distribuição da carta precatória expedida

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408320 Nr: 353-85.2010.811.0041

 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: JOSE DA CRUZ ROCHA

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

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

OAB:8.575/MT, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 14/08/2018, às 08:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035175 Nr: 39170-48.2015.811.0041

 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: LAYANE DE PAULA ALVES, LAYZE DE PAULA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT, MATHEUS RIAN VIÉGAS DA SILVA - 

OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA VAZ PATINI - 

OAB:11.660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:OAB / MS 10766, PRISCILA 

CASTRO RIZZARDI - OAB:12749

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, em sendo o caso, 

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220916 Nr: 29093-29.2005.811.0041

 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: CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS E 

PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929750 Nr: 49159-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELENE REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CORTEZ, CENIL CORTEZ, 

PANIFICADORA CARAMELLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

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

OAB:9.086-B - MT

 Certifico que nestes autos epigrafados foi designada Sessão de 

Mediação e Conciliação, a qual será realizada no 06/09/2018, às 8:30 

horas, na Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Comarca de 

Cuiabá, razão pela qual, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

procedo à intimação da partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909199 Nr: 36275-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RAMOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 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.: 759843 Nr: 12172-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA LOUREDO CAFÉ SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Código 759843

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 133. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor incontroverso depositado nos autos.

Após, intima-se o banco a depositar o valor remanescente de R$ 432,75 

(quatro centos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) 

devidamente atualizado ate a data do efetivo deposito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 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.: 1087773 Nr: 5091-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER PEREIRA AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

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

 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 

cumprimento da sentença realizado pela parte sucumbente, a teor dos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Deverá a parte, 

ainda, tratando-se a hipótese de obrigação de pagar quantia certa, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928834 Nr: 48634-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA OURIVES POUSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER SILVANO FREIRE DE 

BARROS - OAB:14.950-MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT, STEPHANNI FERREIRA DA SILVA - OAB:17617OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA - OAB:24.308/BA

 Código - 928834

Visto.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre o pagamento voluntario de fl.313.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 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.: 917715 Nr: 41888-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAROLINA DE MELO RIZZIERI, MARCELO 

GILIO RIZZIERI, ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI, NANCI RIZZIERI 

GRANCHIK, DARCI RIZZIERI PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 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 

cumprimento da sentença realizado pela parte sucumbente, a teor dos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Deverá a parte, 

ainda, tratando-se a hipótese de obrigação de pagar quantia certa, 

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.: 1148293 Nr: 30928-66.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais Com Pedido de 

Tutela Antecipada promovida por Dora Maria da Silva Pinheiro em desfavor 

de Energisa S/A, para confirmar a liminar deferida às fls. 51/53 e declarar 

inexigível o débito lançada sobre a Unidade Consumidora da autora no 

valor de R$ 1.761,21 (mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e um 

centavos).Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e 

vencido, Condeno as partes ao pagamento de 50% (setenta por cento), 

cada uma, das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º c/c artigo 86 

do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por ser a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso (art. 98, § 3º 

do NCPC).Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

17 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152061 Nr: 32595-87.2016.811.0041

 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: MARIA DE LURDES ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Dano 

Moral Com Tutela de Evidência promovida por Maria de Lurdes Almeida em 

desfavor de Oi S/A, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, 

bem como determinar a exclusão do nome da autora do banco de dados 

da Serasa (fl.34).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. Condeno a ré também ao pagamento da repetição de indébito no 

valor de R$ 2.290,80 (dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta 

centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% 

ao mês, ambos a partir do pagamento.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, 17 de 

julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014173 Nr: 29390-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONILDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO QUARESMA DE REZENDE - ME, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, WÍLIAN LOPES BEZERRA - 

OAB:16576

 Posto isto, Julgo extinto a Ação de Consignação em Pagamento Com 

Pedido de Liminar promovida por Deonildo Ferrari em desfavor de Álvaro 

Quaresma de Rezende-ME e Banco Bradesco S/A, com fundamento no 

artigo 487, IV, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o autor ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Contudo, 

em razão de ser ele beneficiário da justiça gratuita, suspendo a sua 

exigibilidade em face da sua condição de hipossuficiência 

econômico-financeira, nos termos do artigo 12 da Lei nº 

1.060/1950.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se e Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1077947 Nr: 166-67.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LDTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICERCE MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução promovidos por SMS Transportes e Logística Ltda em desfavor 

de Alicerce Mudanças e Transportes Ltda, devendo prosseguir a Ação de 

Execução de Título Extrajudicial n. 4150-35.2011.811.0041 (apenso). 

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa atualizado, com fundamento do artigo 85, §§ 2º e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita o pagamento ficará suspenso.Certificado o 

trânsito em julgado, traslade-se para a ação executiva cópia desta 

sentença. Após, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798150 Nr: 4538-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FACHETI TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO COBRANÇA LTDA-ME, SOLIDUS EMPRES. 

E CONST. LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, PEDRO HENRIQUE DE PAULA COSTA LEITE - 

OAB:19.955/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120

 Impulsiono o feito para intimação do autor, conforme despacho de fls, 94: 

" Intime-se o autor para manifestar sobre contestação de fls.90/91, 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.: 735151 Nr: 31495-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA UNIÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço da executada, Tornearia União Ltda Epp, cuja 

informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, expeça-se 

mandado de citação com o novo endereço encontrado.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a executada não foi localizado, encontra-se presente a hipótese 

prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a 

citação por edital.

Cite-se a executada, Tornearia União Ltda Epp, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se pessoalmente o curador para se manifestar no prazo legal.

Após a citação volte-me conclusão para analise do pedido de bloqueio 

online.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710123 Nr: 3052-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RODRIGUES 

NARUSE - OAB:116.231/SP, MIYOSHI NARUSE - OAB:78083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Proceda-se a alteração na capa dos autos para constar Instrutherm 

Instrumentos de Medição Ltda. como exequente e E.M. Filippo – ME como 

executado.

Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 219) foi 

infrutífera para a satisfação da obrigação, defiro o pedido de fl. 222 

proceda-se a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome 

do executado.

 Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias.

Defiro, ainda, a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD proceda-se a consulta 

de bens em nome do devedor, cuja informação será arquivada em pasta 

própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 742585 Nr: 39485-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALVES - 

OAB:174.404/SP, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 120) e a 

pesquisa no Sistema RENAJUD foram infrutíferas para satisfazer a 

obrigação.

 Defiro a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD proceda-se a consulta de 

bens em nome do devedor, cuja informação será arquivada em pasta 

própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081995 Nr: 2516-28.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SARAIVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DA SILVA, JEFFERSON LUIZ S. 

SILVA, MATTEUS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 Visto.

Proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, acerca do endereço do 

réu Mateus Camargo (CPF n. 036.670.640-39), cuja informação segue 

anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço, cite-se ele para 

contestar, alertando-o de que o prazo é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

E intimem-se os réus Jeferson e Sergio para se manifestarem sobre o 

documento de fl. 206, no prazo de quinze dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 135609 Nr: 20485-13.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 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: DANIEL HERANI LOPES - 

OAB:143950-RJ

 Visto.

 Defiro a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome da 

parte executada.

 E, proceda-se também a pesquisa pelo INFOJUD acerca de bens em nome 

da parte devedora. Após, em decorrência do sigilo fiscal, guarde-se a 

resposta em pasta própria no gabinete.

 Em seguida, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 

cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1196771 Nr: 3551-86.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO, 

CRISTIANO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 Visto em correição.

 Intimem-se os requeridos para regularizarem a representação processual, 

no prazo de quinze dias.

Após, volte-me concluso para decisão do incidente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145256 Nr: 29734-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE DA SILVA PENTEADO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código 1145256

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 106/109. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor incontroverso depositado nos autos.

Após, intime-se o executado a pagar o valor remanescente de R$ 

1.040,49 ( mil e quarenta reais e quarenta e nove centavos), em 15 ( 

quinze) dias, sob pena de bloqueio.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 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.: 345792 Nr: 15767-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA DO ESPÍRITO SANTO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DIAS DA SILVA JÚNIOR, 

GRAZIELA ELIAS PEREIRA BRAGA, SUZANA APARECIDA DA SILVA, 

ADOLFO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FERREIRA 

ZAQUE - OAB:OAB/MT 10.104, LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - 

OAB:10.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ZANCHET - 

OAB:8587/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 CODIGO-345792

 Vistos,

Manifeste-se a parte executada sobre o oficio, de fls.235/236, do 

descumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 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.: 934807 Nr: 51885-59.2014.811.0041

 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: ALLAENE EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

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

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Código 934807

Vistos,

 Indefiro por hora o levantamento da quantia depositada nos autos pela 

parte devedora, vez que não houve transito em julgado da sentença,

Intima-se a parte embargada para se manifestar, sobre os embargos de 

declaração, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de julho 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145253 Nr: 29731-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONOPOLIS, FRANCISCO OLAVO PUGLESI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Consignação em Pagamento promovida Sindicato dos Produtores Rurais 

de Rondonópolis em desfavor de ECAD – Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição.Em razão do caráter dúplice da ação 

consignatória, condeno a parte autora a pagar/complementar, a título de 

direitos autorais pela utilização de obra musical, a importância de R$ 

121.107,83 (cento e vinte e um mil, cento e sete reais e oitenta e três 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar-se do 

evento musical e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.Condeno 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

17 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034408 Nr: 38833-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCIO DAMIÃO RALDES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 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 e Pedido Liminar promovida por Marcio Damião Raides em desfavor 

de Oi S/A para declarar inexistente o débito que deu ensejo à inscrição no 

órgão de restrição ao crédito (fl. 26), bem como confirmar a liminar 

deferida (fls. 29/30).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 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 jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de julho de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040062 Nr: 41657-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES E 

ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - CUIABA 

- OAB:

 Defiro ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, tendo em vista 

que, nos termos do artigo 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, 

pessoalmente, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requer aquilo que entender de direito. E, em caso negativo, intime-se o 

exequente para se manifestar, no prazo de cinco dias.Defiro também o 

pedido da exequente para determinar a inclusão do nome da executada no 

cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, NCPC), assim, oficie-se ao 

SPC/Serasa para as devidas anotações. Havendo custas perante estes 

órgãos, serão suportadas pela exequente.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1243077 Nr: 19061-42.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL COMERCIO DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES 

E ARRENDAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Vistos.

 Proceda-se a abertura de novo volume.

Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a impugnação aos 

embargos de fls. 12/154, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1243077 Nr: 19061-42.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL COMERCIO DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES 

E ARRENDAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

 Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que 

não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além 

disso, a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, 

§ 1º, NCPC).

Intime-se o embargado, por seu advogado, para, querendo, apre¬sentar 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1196771 Nr: 3551-86.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO, 

CRISTIANO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 Visto em correição.

 Intimem-se os requeridos para regularizarem a representação processual, 

no prazo de quinze dias.

Após, volte-me concluso para decisão do incidente.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034411-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL FARES GREGORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA RAIMUNDO MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Nabil Fares Gregório da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Aluguéis, e agora formula pedido de Liminar em desfavor da Damiana 

Raimundo Monteiro, ao argumento de que firmou Contrato de Locação 

Comercial com a ré, mas ela está inadimplente com o pagamento dos 

aluguéis desde julho/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua 

obrigação contratual. Ao final pugna pela concessão da liminar para 

determinar a desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale 

destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da 

medida nas Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O 

art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar 

para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da 

parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 
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despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (ID 10652264) afirmando que a 

parte ré está inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada duas vezes 

(ID 10652283 e 13331454), permanece inerte, caracterizando a mora. Por 

outro lado, com relação à caução, defiro que ela seja compensada no 

valor do débito, conforme requerido pela parte autora. Diante do exposto, 

com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da 

fundamentação dos atos jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 

8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a desocupação 

voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação 

coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive 

com reforço policial e arrombamento, caso necessário. Designo o dia 

17/09/2018, 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 (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré, nos termos outrora determinados, no endereço de Id. 12703386. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1021747-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

3º SERVIÇO NOTARIAL E REG. DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ-MT, 

Oficial Registro Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Conforme documento apresentado pela autora, verifica-se que ela 

possui valor de renda considerável, ou seja, não se enquadra em situação 

de miserabilidade, além disso, o valor da causa não é alto. Não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, ou 

seja, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244- 

Relator Ministro Barros Monteiro). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da autora 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014023-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

JOSE CARLOS MILLER REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS PEROVANO DA SILVA (RÉU)

MARIELMA SOARES SATO PEROVANO (RÉU)

MARIA SOARES SATO (RÉU)

E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 8h30. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. DANILO 

GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005399-57.2018.8.11.0041

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 9h. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. DANILO 

GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002645-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 9h30. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. DANILO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 177 de 480



GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002645-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 9h30. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. DANILO 

GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010695-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA CLEMENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU DOS SANTOS GIMENEZ (RÉU)

SILMAR GOMES DE MOURA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 10h. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. DANILO 

GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019176-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

T. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Vale do Sepotuba (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019176-12.2018.811.0041 Trata-se de 

Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Theo Costa Poder 

representado por Vanderluce da Costa Silva em desfavor de Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Vale do Sepotuba, com 

pedido de tutela de urgência, para que a requerida autorize/custeie a 

disponibilização de serviços de home care, conforme solicitação médica. 

Consta na inicial que o autor possui 06 (seis) meses de idade, sendo 

diagnosticado com Síndrome de Down, permanecendo por longo período 

internado em Unidade Intensiva Neonatal. Informa que está de alta 

hospitalar, sendo prescrito o serviço de “home care”, sendo solicitado o 

fornecimento para a requerida, todavia, a mesma se negou à 

disponibilização. Acrescenta que a requerida, além de negar a 

disponibilização dos serviços, propôs o treinamento da família do autor 

para aprender as técnicas de enfermagem e alimentação. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de 

moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, 

sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe 

seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, 

com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. Aplicável ao caso 

as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 

51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à 

saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Não obstante a previsão de limitação, prevalece 

o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico 

assistente” O laudo médico colacionado aos autos no documento de Id 

13951183 explicita a urgência no fornecimento do procedimento, uma vez 

que a mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento 

prescrito, a fim de se evitar o agravamento do quadro do autor. Portanto, 

sendo o demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as 

suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa 

do fornecimento do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da 

tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação 

no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o 

ressarcimento das despesas de que trata o processo. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte 

requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie a 

disponibilização dos serviços de “home care”, conforme prescrição 

médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

04/09/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 
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procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita a parte autora. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, 

§ 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, 

caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se o mandado para o 

cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as determinações 

acima, certifique-se e volte-me o processo concluso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em substitução legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013675-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANNA HAIELLY FERREIRA 02208572106 (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ALLANNA HAIELLY FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - ( ) C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que foi designada 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação da 

Capital, no dia 18/09/2018, às 10h30. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. 

DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1122892 Nr: 20016-10.2016.811.0041

 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: DANNE JOARA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:OAB/M 17.609, FLAVIA LINHARES DA SILVA - 

OAB:23777/0, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - OAB:91.263/MG, IGOR 

GOES LOBATO - OAB:34726-A, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 20/09/2018, às 16h.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1133938 Nr: 24616-74.2016.811.0041

 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: JOÃO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 20/09/2018, às 16h30.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021684 Nr: 32779-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIN DOG SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA. EPP, 

JORGE DE JESUS MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Dilma de Fátima R. de 

Morais - OAB/MT 2.826 - OAB:

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 20/09/2018, às 15h.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1108435 Nr: 14063-65.2016.811.0041

 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: EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013-A - OAB:

 Certifico que, em virtude de licença médica da Magistrada Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon, Juíza Titular desta Vara, a audiência de 

instrução agendada para esta data, foi redesignada, conforme pauta 

fornecida pelo gabinete para o dia 20/09/2018, às 14h.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117565 Nr: 17724-52.2016.811.0041

 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: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA-ME, MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA, JCB DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Toshio Ohno - 

OAB:79.682 SP, Ines Papathanasiadis Ohno - OAB:268.418, JOÃO 

PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, Luiz Ricardo Ferraz Navarro - 

OAB:352.613, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora e a 

requerida Camori Maquinas e Equipamentos Ltda para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorarios do perito de fls. 

318/322.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992100 Nr: 19484-70.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALECIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDA TAXI AÉREO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerido/apelado 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo autor/apelante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971981 Nr: 10210-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SANTOS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, CLEIDE IMÓVEIS LTDA, ALEXANDRE MACHADO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FERREIRA GOMES DA 

SILVA - OAB:9776, SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - 

OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB/MG 80.055 - OAB:, Dr. Leonardo Fialho Pinto - 

OAB/MG 108.654 - OAB:, Dr.ª Daniela Patini - OAB/MT 11.660 - OAB:, 

JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:5820-MS

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por José Roberto Santos de Souza Junior em desfavor de MRV Prime 

Spazio Cristalli Incorporações e Construções SPE Ltda e Prime 

Incorporações e Construções.

As partes formularam acordo conforme fls. 217/219 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 217/219, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

Intimem-se as partes para comprovarem, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 984781 Nr: 16218-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPEDITA ANTONIA PESSOA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:29761/GO, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 25/10/2018 

, às 16h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 942924 Nr: 56294-78.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:OAB MT 13737, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 

8.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de proceder à intimação do advogado da parte requerente para 

juntar guia de pagamento para cumprimento do mandado, eis que apenas o 

comprovante de pagamento foi protocolizado, impossibilitando o 

encaminhamento do mesmo para central de mandados.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1033692-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033692-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ESTEVAO JOSE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Da melhor 

análise deste feito, constata-se que o autor pleiteia pela juntada do 

contrato que originou os descontos em sua folha de pagamento, porém, do 

cotejo dos autos, verifica-se no holerite apresentado no Id: 10547526 que 

o desconto denominado “8560 Banco do Brasil – Consignação” possui o 

valor de R$ 497,06, e é o único valor descontado pelo requerido. Já no Id: 

10547533 é possível observar o extrato de operação de Crédito Direto ao 

Consumidor – CDC cujas parcelas tem exatamente o valor que vêm sendo 

descontado mensalmente pelo requerido, cuja avença são firmadas pelo 

sistema eletrônico "autoatendimento", portanto com senha do correntista. 

Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias esclarecer qual 

o documento que pretende exibir, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011936-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE GORGES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011936-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES, 

CARLOS JOSE GORGES Vistos. Intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, 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, 
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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. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no 

mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021382-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO APARECIDO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

EDELSO CLETO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021382-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: ERASMO APARECIDO PEREIRA LEITE, EDELSO 

CLETO BATISTA 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 que a mesma deverá vir acompanhada do 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 da deprecada de 

mandado. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020417-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PILZ (EXECUTADO)

VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 12252771, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012930-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR TEIXEIRA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 10858333, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003052-85.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE PAULA DA SILVA BEZERRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(dez) dias, contrarrazoar os Embargos de Declaração de ID 10929957. 

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005820-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JUNIOR ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005820-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLEITON JUNIOR ALVES 

BARBOSA Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 12918887, 12918969, 

12918978 e 12918982. Na emenda de ID 12918982 o autor junta tentativa 

de notificação extrajudicial enviada no endereço do contrato, contudo esta 

restou prejudicada devido ao motivo “AUSENTE”. Não obstante o 

entendimento desse juízo no sentido de que em caso de não localização 

da parte devedora em face de esta estar ausente no endereço indicado 

no contrato e procedido o protesto via edital, considerar-se-ia a parte 

regularmente notificada, verifica-se que a jurisprudência pátria tem-se 

firmado no sentido de que em casos como este não houve o esgotamento 

dos meios para esse desiderato. Nesse sentido: TJMT - E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 

911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE 

DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE 

TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos documento que comprove a devida constituição em mora da 

parte adversa, indeferindo dilação de prazo, observando, que não sendo 

adequadamente corrigido, será o feito extinto por falta de pressuposto. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026571-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JUNIOR DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026571-89.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

WELLINGTON JUNIOR DE ASSUNCAO Vistos... Compulsando os autos, 

verifico que pretende a instituição financeira requerente o recebimento de 

R$ 17.403,35, conforme planilha de débitos ID 9619987, contudo atribuiu a 

causa o valor de R$ 6.052,45, referente as parcelas vencidas. É de 

conhecimento comezinho que em ações como esta o valor da causa deve 

corresponder ao valor da integralidade da divida, ou seja, a somatória das 

parcelas vencidas e vincendas, portanto, R$17.403,35. Desta feita, intimo 

a parte para querendo, emendar a inicial no prazo de 15 dias, procedendo 

a devida correção do valor da causa, tudo sob pena de extinção, 

indeferindo, desde já dilação de prazo e/ou pedidos protelatórios, sob 

pena de aplicação da multa do artigo 77 do CPC., considerando, que a 

forma de agir não encontra suporte jurídico. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026612-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BAR DO NEVE LTDA - ME (RÉU)

VALDECIR NEVES (RÉU)

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS NEVES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1026612-56.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: BAR DO NEVE LTDA - ME, VALDECIR NEVES, MARLENE 

PEREIRA DOS SANTOS NEVES Vistos etc... Conforme o disposto no art. 

701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no 

mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os devedores 

dispensados do pagamento de custas processuais. Observe-se as 

diligências ID.n.9685866. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029270-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029270-53.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: AMARAL SANTOS FERREIRA Vistos... Da 

análise dos autos, verifico que o advogado Ricardo Kawasaki se 

manifestou nos IDs 13434325, 13434330, 13434336 e 13434338, contudo 

não possui substabelecimento Juntado, para atuar no feito, juntando 

petições a lavra do causídico Pedro R Romão. Ademais, constato que a 

planilha de ID 9964271 não contempla todas as parcelas vencidas e 

vincendas, bem como, foi juntada de forma invertida o mesmo ocorrendo 

com outros documentos. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, regularizar sua representação processual, juntar planilha de débitos 

de forma correta e explicativa, na qual contenha todas as parcelas 

vencidas e vincendas e demonstre nitidamente a evolução do valor da 

divida, regularizando todos os que não foram juntados adequadamente, 

tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de julho de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015850-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO 1 - Certifico que a Contestação de ID 12229882 é tempestiva. 

2 – Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

impugnar a contestação. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029313-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOOTE DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029313-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: MARCELO 

LOOTE DE SOUSA Vistos... Da análise dos autos, verifico que o advogado 

Ricardo Kawasaki se manifestou nos IDs 10718138, 10718163, 10718173 

e 10718184, incluisve para juntar petição do causídico Pedro R Romão, 

contudo não possui substabelecimento juntado, além do que fala na inicial 

que pende de pagamento 37 parcelas, cuja planilha contida no ID 9969397 

não contempla todas as parcelas vencidas e vincendas, de forma a 

corroborar com o percentual firmado quanto ao consórcio. Desta feita, 

intimo o autor para, no prazo de 15 dias, regularizar sua representação 

processual e acostar aos autos nova planilha de débitos, tudo sob pena 

de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007891-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUINIR LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007891-76.2017.8.11.0002. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JUINIR LUIZ DE 

MORAES Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 11769477, 11769482, 

11769484 e 11769486. Compulsando os autos tem-se o instrumento 

particular de cessão de direitos e obrigações firmados entre Alinor e o 

requerido, sem a juntada do contrato de alienação fiduciária originário e/ou 

firmado entre a Disall e Juinir, portanto, concedo o prazo de 15 dias para 

sua juntada. Ademais, ao que tudo indica, verifico que a autora atribuiu a 

causa somente o valor referente as parcelas vencidas, sendo que o valor 

da causa deve ser equivalente ao valor da integralidade da divida, ou seja, 

a somatória das parcelas vencidas e vincendas. Desta feita, intimo a 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando juntando 

nova planilha de débitos, a qual contenha todas as parcelas vencidas e 

vincendas e/ou esclareça de forma clara o montante devido, bem como, 

junte o contrato de alienação fiduciária, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018756-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018756-75.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JULIO FERREIRA RIBEIRO 

Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Julio Ferreira Ribeiro. 

O veículo foi apreendido, e o requerido efetuou a purgação da mora pelo 

valor de R$ 9.926,23, razão pela qual, o bem foi restituído, tendo sido a 

sentença de reconhecimento da procedência do pedido prolatada (Id: 

6707649), com expedição do alvará judicial em favor do Banco, ocasião 

em que foi determinado ao Bradesco que procedesse a desoneração do 

bem e retirada das anotações restritivas de crédito que pesam sobre o 

veículo. Na petição de Id: 12578038 o requerido pleiteia pela substituição 

do polo passivo da ação para Expedito Francisco de Araújo, comprador do 

veículo, conforme documento de Id: 12578044, bem como informa o 

descumprimento da ordem judicial pelo Banco, pugnando pela intimação do 

Banco para que proceda a baixa do registro de alienação fiduciária junto 

ao Detran/MT. É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de alteração 

do polo ativo, indefiro, ante a ausência de previsão legal. Ademais, 

considerando que o Banco foi intimado da sentença para no prazo de 15 

dias comprovar a desoneração do bem e retirada das anotações 

restritivas de crédito, no entanto, não atendeu a determinação judicial. 

Assim, OFICIE-SE ao Detran para as baixas das anotações referentes ao 

bem em comento, conforme determinado no decisum. Concedo o Banco o 

prazo de 10 dias para comprovar que o fez quanto as anotações 

restritivas de crédito sob pena de aplicação da multa de 20% do valor da 

causa em favor do Estado. Certificado, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de julho de 2017. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014891-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE MATTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014891-44.2016.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: THIAGO DE MATTOS DA SILVA Vistos etc... Defiro a 

inserção de restrição sobre o veículo por meio do sistema Renajud 

(extrato em anexo). De outro lado, indefiro o sobrestamento do feito, por 

ausência de amparo legal. No mais, em regular impulso oficial, procedo a 

pesquisa do atual endereço do requerido por meio do sistema Infojud 

(extrato em anexo). Desta feita, INTIMO a requerente 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 busca, apreensão e citação 

ao endereço da exordial, ressaltando ao Oficial de Justiça o DEVER de 

verificar se o requerido realmente reside no endereço. Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se a requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Outrossim, saliento que em caso de não localização do bem o feito será 

convertido em execução. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006540-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURINEIDE DE SOUZA NOGUEIRA SILVA (RÉU)

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA (RÉU)

ORTO INTEGRADA COMERCIO ORTODONTICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006540-48.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ORTO INTEGRADA COMERCIO ORTODONTICOS LTDA - ME, 

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA, AURINEIDE DE SOUZA NOGUEIRA 

SILVA Vistos etc... Indefiro a alteração do polo ativo (Id: 9374971), ante a 

ausência do termo de cessão. No mais, em regular impulso oficial, procedo 

a pesquisa dos atuais endereços dos requeridos por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo). Desta feita, 

INTIMO o requerente 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, expeçam-se mandados de citação aos 

endereços: - Rua Professora Neuza Lula Rodrigues, Nº 150, Casa 372, 

Residencial Canachuê, Bairro Jardim Santa Amalia, nesta cidade 

(endereço de Francisco Roberto da Silva – requerido e representante legal 

da empresa Orto integrada); - Travessa Dona Elzira Thiengo Monteiro, Nº 

12, Apto 601, Bairro: Consil, nesta cidade (endereço da requerida 

Aurineide). Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de julho de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031597-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031597-68.2017.8.11.0041 AUTOR: ARMANDO BORGES 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Autos Pje N° 1031597-68.2017– Ação De Obrigação De Fazer C/C 

Reparação Por Danos Materiais E Morais E Repetição Do Indébito E Pedido 

De Tutela De Urgência Liminar Initio Lits Inaudita Altera Pars Aos 21 de 

março de 2018, às 17h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular 

da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado da parte autora, bem 

como a advogada da instituição financeira e seu preposto. Aberta à 

audiência informa o autor o pedido de desistência da ação, protocolado no 

dia de hoje, em razão de composição amigável levada a efeito perante a 

Instituição Financeira. Dada a palavra a Douta Advogada do banco do 

Brasil: “solicito o prazo de 05 dias para manifestar-se acerca do pedido de 

desistência”. Indefiro o pedido de dilação do prazo, tendo em vista o art. 

334 determina o CPC determina o advogado da parte deverá estar 

presente para os devidos andamentos do feito, salientando que o 

causídico contatado somente para o ato inflige todo o dispositivo do CPC. 

Ademais, tenho, que para abjeção ao pedido de desistência, deve ser ele 

devidamente fundamentado, além do que esta audiência tem que dar inicio 

ao prazo para contestação. Desta feita, por todos os ângulos que se 

analise o pedido de dilação de prazo não vislumbra possibilidade de 

deferimento. Diante do exposto, nos termos do art. 485 VII do cpc julgo e 

declaro extinta a presente ação, condenando o autor ao pagamento de 

10% do valor da causa a titulo de honorários advocatícios, que suspendo 

pelo prazo de 05 anos, conforme determina a lei que trata do beneficio da 

justiça gratuita. Saem as partes devidamente intimadas. NADA MAIS. Eu, 

_____ Anne Karoline Soares Nunes, Estagiária de Gabinete, o digitei e 

subscrevi. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dr. Gilberto 

Rondon Borges Advogado da Parte Autora Dra. Juliana Nogueira Rodrigo 

Pereira Pais Advogado da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014447-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILA MARILIA PIRES NASSARDEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014447-74.2017.8.11.0041. AUTOR: CACILA MARILIA PIRES 

NASSARDEN RÉU: BANCO BMG Vistos etc... Considerando o holerite 

apresentado pela autora de Id: 10903151, indefiro o pedido de justiça 

gratuita, tendo em vista o valor do salário líquido recebido. Desta feita, 

intimo a requerente para, no prazo de 15 dias efetuar e comprovar nos 

autos o pagamento das custas iniciais, bem como acostar o contrato 

firmado entre as partes ou o prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial e/ou extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017556-96.2017.8.11.0041
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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:

ERCILEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de justiça ID 12031642, especialmente quanto a 

não citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 18 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027987-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JAMAL PEREIRA (RÉU)

ORIGAMI BUFFET LTDA - ME (RÉU)

IANDRA MARA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027987-92.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: ORIGAMI BUFFET LTDA - ME, IANDRA MARA RIBEIRO, FLAVIO 

JAMAL PEREIRA Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória 

interposta por Banco do Brasil S/A em face de Origami Buffet Ltda-ME, 

Iandra Mara Ribeiro e Flavio Jamal Pereira. Conforme o disposto no art. 701 

do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do CPC, citem-se os requeridos, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto 

pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas 

processuais. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022418-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022418-47.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO CEZAR 

MARCIANO Vistos etc. Considerando que o documento ID 12363000 é o 

mesmo já juntado aos autos, onde consta objeto entregue ao destinatário, 

sem a juntada do comprovante, tenho que deve prevalecer a boa fé da 

parte autora, razão pela qual, cumpra-se a interlocutória ID.4997422 

expedindo mandado de busca e apreensão, observando a diligência 

ID.5047923. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028918-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (RÉU)

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028918-95.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

SEBASTIAO GOMES FERREIRA, SANDRA LUIZA COUTINHO 

ALBUQUERQUE GOMES Vistos etc... Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, citem-se os requeridos, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, 
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sob pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em 

título executivo judicial, conforme acima transcrito. Observe-se o 

comprovante de pagamento de diligências de Ids 9968015 e 9968032. 

Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023836-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

d o  P r o c e s s o :  1 0 2 3 8 3 6 - 8 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E : 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: 

MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA - ME Vistos etc... Intimo a requerente 

para, no prazo de 15 dias 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. 

Após o cumprimento da determinação retro, proceda-se como abaixo 

segue. Trata-se 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, de 

um caminhão MERCEDES BENZ, Modelo L 1620, Placa MPB-7682. Ante a 

juntada dos documentos necessários, DEFIRO o pleito da requerente. Para 

tanto, expeça-se mandado de busca e apreensão ao endereço: Rua A, N° 

26, Edifício Pérola, Apto 52, Bairro Terra Nova, nesta cidade. Cumpra-se. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (AUTOR)

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Tendo em vista a necessidade de intimação pessoal do Banco 

Requerido acerca do despacho de 18.07.2018, id. 14249598, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Requerente / Parte 

Autora, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 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., sob pena de 

extinção como disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, tudo em 

conformidade com a Portaria 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(...)”, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028327-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTOS DE SALES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028327-36.2017.8.11.0041 AUTOR: AYMORE RÉU: 

ANTONIO SANTOS DE SALES Vistos etc... Tratam-se os autos de ação 

monitória ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

em face de Antonio Santos de Sales. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se o requerido, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Observe-se o comprovante 

de pagamento de diligência de Id 9837193. Consigne-se no mandado que, 

no caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento 

de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785539 Nr: 39404-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE CASTRO CAMILO - ME, 

MAURÍCIO DE CASTRO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Indefiro o pleito contido na petição a ser juntada, ante a ausência de 

comprovação quanto à cessão do contrato que ampara a ação, bem como 

o de fls. 148 haja vista que, apesar do artigo 247 do CPC não repetir 

claramente a regra da vedação da citação por correio nos processos de 

execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida medida ainda é 

aplicável(...)Desta feita, ante a apresentação de novo endereço às fls. 

148, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, para citação e 

demais atos ao endereço: Rua Cel. Joaquim Mendes, Nº 07, Bairro Centro, 

CEP: 38-430-000, Tupaciguara/MG.Com efeito, intimo o exequente para 

recolher as custas de distribuição da missiva, bem como comprovar nos 

autos mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior 

encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da celeridade 

processual.Ademais, da melhor análise dos autos, verifica-se que houve 

um equívoco quando da juntada da pesquisa por meio do sistema 

BacenJud às fls. 137, pois, houve a juntada pesquisa relativa a outro 

processo.Assim, procedo a reimpressão da pesquisa correta e, 

considerando que a busca de ativos financeiros junto ao sistema 

BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 517,69), procedo ao 

desbloqueio do referido valor.Com efeito, 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, 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 DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783531 Nr: 37255-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos.

Defiro o pleito inserido às fls. 271/276, concernente a cessão de créditos 

em favor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, devendo por tanto passar 

a constar o nome desta como polo ativo na capa dos autos.

Proceda o Sr. Gestor as comunicações devidas quanto às diligências de 

fls.269, requerida pelo Meirinho às fls.265.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 263 de 27/02/2018, encaminhando o 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça, não se falando em reabertura do 

prazo para impugnação à apelação tendo em vista o tempo transcorrido, 

com esgotamento deste pelo Banco.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777908 Nr: 31286-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUPPIE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, 

ELIZABETH AJALA

 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:

 (...)Defiro parcialmente o pleito de fls. 101, procedendo a pesquisa do 

atual endereço da segunda executada por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que obtive o mesmo endereço da inicial (extrato em 

anexo).Desta feita, 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).Após, expeça-se mandado de citação e demais 

atos ao endereço da exordial.Ademais, o exequente pugnou pela tentativa 

de localização de ativos financeiros das executadas, através do 

BACENJUD às fls. 08.(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos 

financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores 

ínfimos (R$ 59,48), procedo ao desbloqueio do referido valor.Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

das devedoras passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

loca l i zar  bens  das  executadas  pass íve is  de  se rem 

penhorados/arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Com efeito, 

intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados/arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.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.: 926691 Nr: 47491-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)O executado não foi citado até o momento, razão pela qual, intimo o 

exequente para retirar e comprovar a publicação do edital de fls. 73, 

conforme determinação de fls. 65.Às fls. 76/77 a 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.Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de 

serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos 

órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito da credora.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto ao sítio da ANOREG (extrato em anexo).Outrossim, procedo, ainda, 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo a exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 
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intime-se a 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.: 984962 Nr: 16317-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, ELIEZER DIAS PEREIRA - OAB:278.328 OAB/SP

 Vistos...

Compulsando os autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto as 

fls. 136/144 foi desprovido as fls. 158/161, sendo mantida a sentença 

prolatada.

Desta feita, considerando que a sentença foi julgada improcedente e que o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios foram 

suspensos ante a concessão das benesses da assistência judiciária, 

remetam-se os autos ao arquivo com anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 714186 Nr: 8904-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESUETE REGINA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA - 

OAB:OAB/MT 6.735

 Vistos...

Da análise do caderno processual, verifico que o Recurso de Apelação 

interposto as fls. 175/182 foi desprovido e teve a preliminar de ilegitimidade 

passiva rejeitada as fls. 319/324. Posteriormente o autor apresentou 

Recurso Especial (fls. 383/386v), que teve seu seguimento negado as fls. 

401/403.

Desta feita, considerando que a sentença foi julgada improcedente e que o 

pagamento do valor de R$ 3.000,00, a titulo de custas processuais e 

honorários advocatícios, foi suspenso em razão da concessão das 

benesses da justiça gratuita, encaminhem-se os autos ao arquivo com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882761 Nr: 18399-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CAMARGO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 124/127v, 

devidamente contrarrazoado as fls. 129/135, em face de a sentença que 

julgou procedente este feito (fls. 121/122v), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1129623 Nr: 22876-81.2016.811.0041

 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: ZILDA MARIA DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 107/113, devidamente 

contrarrazoado as fls. 115/121, em face de a sentença que julgou 

improcedente este feito (fls. 103/105v), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 923987 Nr: 45851-68.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GERALDO DE MORAIS, MARLY 

PEREIRA KARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:10.819-E, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação de fls. 197/218, devidamente 

contrarrazoado as fls. 220/225, em face de a sentença que julgou 

procedente este feito (fls. 189/192V), encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens e 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875219 Nr: 13574-96.2014.811.0041

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. 103. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA 

NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 
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REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1 º DO CPC/2015. Informo que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Intimação da parte Requerida para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca do laudo pericial de fls. 210/213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 840348 Nr: 44750-30.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, EVENTUAIS 

VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA NÃO 

POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA. Informo, que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 222758 Nr: 30667-87.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, PAULO 

FRANCO DE GODOY BELFORT, RENATA SANDOVAL BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, retirar a carta 

precatória expedida nestes autos, bem como, no mesmo prazo, comprovar 

a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087519 Nr: 4954-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DE FREITAS

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

OAB:OAB/MT 15435, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. 73. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

EVENTUAIS VALORES COBRADOS QUANDO A COMARCA DEPRECADA 

NÃO POSSUIR CARTÓRIO DISTRIBUIDOR OFICIAL, BEM COMO, VALORES 

REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA NA COMARCA DEPRECADA, ATOS ESTES A SEREM 

DILIGENCIADOS PELO AUTOR NA COMARCA DEPRECADA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, §1 º DO CPC/2015. Informo que 

tais providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca 

Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) 

que determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374755 Nr: 11158-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO DE FRANÇA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Assim como cabe ao juiz proferir despacho/decisão fundamentada e de 

acordo com a realidade dos autos, o mesmo ocorre quanto aos demais 

operadores do direito, portanto, NÃO CONHEÇO do requerimento de fls. 

93.

Ademais, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 786333 Nr: 40222-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA BUENO DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ,- O benefício de justiça gratuita é concedido àqueles que não têm 

condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo para seu 

sustento e de sua família. - Os honorários advocatícios sucumbenciais, a 

despeito de possuírem natureza alimentar, estão abrangidos pela 

gratuidade de justiça, consoante previsão do art. 98 §1º, VI do CPC de 

2015. - As obrigações decorrentes de eventual sucumbência do 

beneficiário poderão ser executadas nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que as certificou, apenas se o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade. - Não demonstrada à alteração 

da capacidade econômica do beneficiário, impõe se a manutenção da 

decisão que indeferiu o pleito de revogação da benesse. Relator(a): Des.

(a) José Marcos Vieira Data de Julgamento: 20/09/2017 Data da 

publicação da súmula: 21/09/2017 Consigno que as declarações foram 

regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo 

Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XXXV). Em nada 

requerendo as partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994803 Nr: 20933-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPHE BARROS CALDAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732 -A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 Vistos.

Não obstante a informação de acordo firmado às fls. 111, onde o autor 

pugna pela homologação do mesmo, tenho que este não acompanha o 

referido pleito.

Assim, intimo a autora para no prazo de 15 dias, juntá-lo.

Em caso de silêncio, aguarde-se conforme disposto na interlocutória de 

fls.73.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 704537 Nr: 39238-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Nessa seara, ao analisar o pedido de gratuidade/suspensão, o 

requerido deveria comprovar as reais condições econômico-financeiras 

com farta documentação/fundamentação para eventual concessão da 

benesse, o que não é o caso dos autos, portanto, INDEFIRO o referido 

pleito. Ademais, ante o término da prestação jurisdicional e, por tratar-se 

de direito disponível, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816484 Nr: 22925-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIERO TREVISAN, LUIZ VIEIRO 

TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, LUIZ ANTÔNIO FILIPPELLI - OAB:15.280-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A em face de EVANDRO VIERO TREVISAN e LUIS 

VIERO TREVISAN, todos qualificados nos autos.

Os executados foram citados em 06 de outubro de 2015, todavia, 

mantiveram-se inertes (fls. 80).

O exequente pugnou pela realização da penhora e avaliação dos bens 

dados em garantia às fls. 06, quais sejam, 02 tratores agrícolas (MF 275/4 

– 75 C e MF 5205/4, ambos da marca Massey Fergusson). Consignou às 

fls. 82vº que os referidos bens encontram-se na Comarca de Santa Rita 

do Trivelato – MT, na Fazenda Rafaela, zona Rural, CEP: 78.455-000.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante o teor do pleito de fls. 82, expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Nova Mutum/MT a ser cumprida no município de Santa Rita do Trivelato/MT, 

“FAZENDA RAFAELA”, com o prazo de 120 dias, para a penhora, 

remoção, avaliação e demais atos expropriatórios quanto aos seguintes 

bens:

- TRATOR AGRÍCOLA MF 275/4 – Número de série nº 2754161961, ano de 

fabricação 2004, Marca Massey Ferguson.

- TRATOR AGRÍCOLA MF 5285/4, Número de série nº 5285167802, ano de 

fabricação 2004, Marca Massey Ferguson.

Ato contínuo, saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital, 

devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao recolhimento das 

custas necessárias à distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como, das 

diligências do Meirinho (daquele juízo), comprovando o seu pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em caso de siliêncio, intime-se via AR para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Cumprido, aguarde-se o retorno da missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826081 Nr: 32033-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls; 116/118 dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006207 Nr: 26010-53.2015.811.0041

 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: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B COSTA COMÉRCIO ME

 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 no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça das fls: 117/118 dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750777 Nr: 2511-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo Banco Volkswagen 

em face de a sentença de fls.94/95, que julgou procedente a ação de 

busca e apreensão, aduzindo que o decisum considerou o réu citado, com 

o acordo juntado e que o processo se encerra com a apreensão do bem e 

empós citação da parte, havendo desrespeito as normas procedimentais, 

podendo assim converte a ação em execução, para reaver seu crédito, 

posto a não localização do bem financiado.

É o relatório necessário.

Inicialmente, tenho que os reclamos do autor não encontram amparo no 

próprio caderno processual, salientando, inclusive, que a perseguição de 

bens já se iniciou com as pesquisas de fls.96/97 - Bacenjud, Renajud, 

Anoreg e DRF, visto se tratar de processo da meta, que se arrasta desde 

2012, estando, nesse momento, em fase de cumprimento de sentença, 

atos, todos estes que seriam praticados no processo executivo, no 

entanto, não se pode falar em conversão, quando a citação já ocorreu.

Quanto ao entendimento do autor de que a intervenção do réu na 

composição amigável, não configura citação e de consequência a ciência 

inequívoca do feito, tenho que tal assertiva não é por mim tida como a 

melhor interpretação, salientando, que o acordo faz lei entre as partes e 

como se observa às fls.43, foi assinado com vinculação ao caderno 

processual em comento.

Desta feita, com a citação do requerido, restaria a apreensão do bem e 

não sendo apreendido a sentença tal como foi lançada, não se falando em 

conversão.

Por fim, REJEITO OS DECLARATÓRIOS e, considerando que todos os atos 

visando a localização de bens do devedor já se encontram as fls.96/100, 

intimo a parte para manifestar em 15 dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078685 Nr: 651-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDSON NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15.990/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 127/150, sob as penas da lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018668-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS (EXECUTADO)

MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018668-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MANOEL JULIAO DE CAMPOS - ME, MANOEL JULIAO DE 

CAMPOS Vistos. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, 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. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 

829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028443-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MULLER COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028443-42.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: FREDERICO MULLER COUTINHO Vistos etc.. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo ser expedida carta 

precatória para Rosário Oeste, visando a penhora e demais atos, dos 

bens contidos no ID. 9874895. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015, intimo o requerente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, 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. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 
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Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029094-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

ELZIRA CAVALCANTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo:  1029094-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE:  D ISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: BENEDITO 

EZIDIO DA SILVA FILHO, ELZIRA CAVALCANTE DA SILVA Vistos etc.. 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora do bem contido no ID. 9936553 e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, 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. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022547-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022547-18.2017.8.11.0041. AUTOR: EVANILDES DA SILVA ARRUDA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc... Recebo a emenda à inicial de 

Id: 10338952. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante 

no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, 

DEFIRO a requerente os benefícios da justiça gratuita. Pleiteia a autora por 

meio desta ação a exibição dos contratos de cartão de crédito (com as 

eventuais faturas cobradas mensalmente e os eventuais documentos a 

ele vinculados), com as respectivas assinaturas, bem como do contrato 

de limite de crédiro em conta corrente com assinatura, e dos contratos do 

Bradesco Vida PREV-Seguro de vida (e todos os documentos a ele 

vinculados). Estando evidenciado o direito da autora, enquanto contraente, 

ao acesso às informações a ela relacionadas, defiro a medida liminar 

pleiteada, para que o requerido apresente os documentos solicitados. 

Assim, cite-se o requerido, via correio com aviso de recebimento, para, no 

prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, intime-o para, no prazo 

de 05 dias, exibir em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, 

ou opor as circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. 

Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024692-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER LUIS BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024692-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VAGNER LUIS BARROS DA SILVA Vistos... Recebo a 

emenda a inicial IDs: 12421679, 12421711, 13345066, 13345074, 

13501102 e 13501121. Faço constar que o valor utilizado para fins de 

purgação de mora será o constante na planilha de débitos de ID 13501121, 

qual seja R$ 8.923,45. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT PUNTO, placa: NUE-7186 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 
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deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no IDs: 9412123 e 

9412138. Por ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN, bem 

como o de retirada de ônus incidentes sobre o bem junto ao RENAVAM. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029280-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J B DE AQUINO EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029280-97.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: J B DE AQUINO EIRELI - ME, JOADIR BENEDITO DE 

AQUINO Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não 

o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC, observando-se que o comprovante de diligência contido no ID. 

10022218. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021291-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSO PEREIRA MARQUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença (honorários advocatícios). O causídico do 

Banco pugnou pelo cumprimento da sentença, conforme se vê do ID nº 

9185377. Certificou-se o trânsito em julgado (ID nº 14027686). Os autos 

vieram-me conclusos. Pois bem, Considerando-se o requerimento do 

causídico do Banco consignado no ID nº 9185377 – fls. 1 e 2, intime-se o 

requerido ADELSO, pessoalmente, via correio com aviso de recebimento 

(no endereço Rua Paiaguás, N° 108, Bairro: Jardim Alvorada, Cep: 

7804-847, nesta cidade), para que no prazo de 15 dias, cumpra a 

sentença, observando-se os cálculos constantes do ID retromenciondado, 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 

Após, em caso de silêncio, intime-se o causídico requerente para que 

atualize o cálculo em igual prazo, se for o caso. Em seguida, retornem-me 

os autos conclusos para análise do item 3 do requerimento de 

cumprimento de sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016548-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Tratam-se os autos ação de reparação de danos morais em 

fase de cumprimento de sentença. Foi exarada sentença no ID nº 

12186229 nos seguintes termos “(...)Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARCOS FELIPE DIAS XAVIER em face de BANCO 

SANTANDER, para condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais em R$ 20.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.(...)”. Em seguida, foi 

apresentado embargos de declaração, que foram julgado “(...) Pelo 
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exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO EM PARTE os 

Embargos de Declaração interpostos, para que conste do dispositivo da 

sentença os seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARCOS FELIPE DIAS XAVIER em face de BANCO 

SANTANDER, para condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos materiais em R$ 11.130,00 e por morais em R$ 20.000,00, tudo 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 

219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ), com a confirmação da decisão Id. 

8064047.” Nessa senda, em atenção ao requerimento constante do IDs nº 

14087945 e 14087995, intimo o BANCO SANTANDER, por meio de seus 

patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor 

descrito no ID retromencionado (que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio, intime-se o 

exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do débito, assim 

como requeira o que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016548-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

Vistos, etc. Tratam-se os autos ação de reparação de danos morais em 

fase de cumprimento de sentença. Foi exarada sentença no ID nº 

12186229 nos seguintes termos “(...)Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARCOS FELIPE DIAS XAVIER em face de BANCO 

SANTANDER, para condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais em R$ 20.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.(...)”. Em seguida, foi 

apresentado embargos de declaração, que foram julgado “(...) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO EM PARTE os 

Embargos de Declaração interpostos, para que conste do dispositivo da 

sentença os seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por MARCOS FELIPE DIAS XAVIER em face de BANCO 

SANTANDER, para condenar o réu ao pagamento de indenização por 

danos materiais em R$ 11.130,00 e por morais em R$ 20.000,00, tudo 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 

219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ), com a confirmação da decisão Id. 

8064047.” Nessa senda, em atenção ao requerimento constante do IDs nº 

14087945 e 14087995, intimo o BANCO SANTANDER, por meio de seus 

patronos (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor 

descrito no ID retromencionado (que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. Empós, em caso de silêncio, intime-se o 

exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do débito, assim 

como requeira o que de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (AUTOR)

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008565-97.2018.8.11.0041. AUTOR: ONOFRE DE FREITAS JUNIOR, 

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS RÉU: BANCO SANTANDER Vistos 

etc. Pleiteiam os autores a imediata suspensão dos leilões designados, 

sendo o primeiro para o dia 19/07/2018 e o segundo para o dia 

31/07/2018, pugnando seja o Banco Requerido novamente intimado para 

cumprimento da liminar já deferida, sob pena de multa diária; intimação ao 

Cartório do Quinto Ofício para que averbe imediatamente restrição de 

venda/leilão; que seja restituída a titularidade do imóvel para o nome dos 

Requerentes. Observo que na decisão Id. 12907789 foram em parte 

deferidos os pedidos firmados em tutela de urgência, autorizando aos 

autores, no prazo de 05 dias, a consignação do valor anunciado no 

documento Id. 12510221 – pág. 13 quanto ao débito de R$ 48.926,62 e 

despesas cartorárias de R$ 2.852,64. Por meio do documento Id. 

13044530 demonstrou o depósito em juízo do valor de R$ 13.220,74 

quanto as prestações vencidas posteriormente e de R$ 51.779,26 quanto 

ao demais. Todavia, exibiram no Id. 13863230 que foi designado leilão para 

o dia 19/07/208, por meio do site. Verifico que, não obstante já tenha sido 

o réu citado aos 27/06/2018, como se infere da certidão Id. 13965012, 

sendo devidamente intimado da decisão em comento, sem observância 

dos seus termos, determino, IMEDIATAMENTE, A INTIMAÇÃO DO BANCO 

para que suspenda os leilões designados. Para tanto, deverá a secretaria 

do juízo entrar em contato com a empresa “Frazão Leilões” 

(www.frazaoleiles.com.br) (Id. 13863230), bem assim intime-se por meio 

do e-mail f lavia.advoforte@gmail.com, contatos pelo site 

www.advoforterevisional.com.br e telefones 011-2833-451697-2266 ou 

011-94081-1679(Id. 14122283), dando conta da ordem judicial, não sendo 

o caso, por ora, de expedição de ofício para averbação na matrícula do 

imóvel. Já o pedido de restituição da titularidade do imóvel para o nome dos 

Requerentes trata de medida a ser decidida na fase processual adequada, 

em sentença. No mais, destaco que na decisão Id. 12907789 foi fixada a 

emenda da inicial, para que os requerentes exibam o contrato que ampara 

a relação em exame, ou o prévio requerimento administrativo. No entanto, 

considerando as peculiaridades do feito em tela, em que a instituição 

financeira já foi citada e intimada, contudo desobedeceu a ordem judicial 

emanada neste caderno processual ao manter o bem à venda em leilão, 

bem assim efetuou a consolidação da propriedade, na matrícula do imóvel, 

na data de 18 de junho de 2018 (Id. 14122271 – Pág. 4), fixo a inversão do 

ônus da prova e determino a intimação ao réu que no prazo de 15 dias 

exiba nos autos o contrato, demonstrativo de debito e de pagamentos, e 

demais documentos inerente à relação entre as partes, sob pena de 

aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC e demais aplicáveis em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (AUTOR)

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008565-97.2018.8.11.0041. AUTOR: ONOFRE DE FREITAS JUNIOR, 

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS RÉU: BANCO SANTANDER Vistos 

etc. Pleiteiam os autores a imediata suspensão dos leilões designados, 

sendo o primeiro para o dia 19/07/2018 e o segundo para o dia 

31/07/2018, pugnando seja o Banco Requerido novamente intimado para 

cumprimento da liminar já deferida, sob pena de multa diária; intimação ao 

Cartório do Quinto Ofício para que averbe imediatamente restrição de 

venda/leilão; que seja restituída a titularidade do imóvel para o nome dos 
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Requerentes. Observo que na decisão Id. 12907789 foram em parte 

deferidos os pedidos firmados em tutela de urgência, autorizando aos 

autores, no prazo de 05 dias, a consignação do valor anunciado no 

documento Id. 12510221 – pág. 13 quanto ao débito de R$ 48.926,62 e 

despesas cartorárias de R$ 2.852,64. Por meio do documento Id. 

13044530 demonstrou o depósito em juízo do valor de R$ 13.220,74 

quanto as prestações vencidas posteriormente e de R$ 51.779,26 quanto 

ao demais. Todavia, exibiram no Id. 13863230 que foi designado leilão para 

o dia 19/07/208, por meio do site. Verifico que, não obstante já tenha sido 

o réu citado aos 27/06/2018, como se infere da certidão Id. 13965012, 

sendo devidamente intimado da decisão em comento, sem observância 

dos seus termos, determino, IMEDIATAMENTE, A INTIMAÇÃO DO BANCO 

para que suspenda os leilões designados. Para tanto, deverá a secretaria 

do juízo entrar em contato com a empresa “Frazão Leilões” 

(www.frazaoleiles.com.br) (Id. 13863230), bem assim intime-se por meio 

do e-mail f lavia.advoforte@gmail.com, contatos pelo site 

www.advoforterevisional.com.br e telefones 011-2833-451697-2266 ou 

011-94081-1679(Id. 14122283), dando conta da ordem judicial, não sendo 

o caso, por ora, de expedição de ofício para averbação na matrícula do 

imóvel. Já o pedido de restituição da titularidade do imóvel para o nome dos 

Requerentes trata de medida a ser decidida na fase processual adequada, 

em sentença. No mais, destaco que na decisão Id. 12907789 foi fixada a 

emenda da inicial, para que os requerentes exibam o contrato que ampara 

a relação em exame, ou o prévio requerimento administrativo. No entanto, 

considerando as peculiaridades do feito em tela, em que a instituição 

financeira já foi citada e intimada, contudo desobedeceu a ordem judicial 

emanada neste caderno processual ao manter o bem à venda em leilão, 

bem assim efetuou a consolidação da propriedade, na matrícula do imóvel, 

na data de 18 de junho de 2018 (Id. 14122271 – Pág. 4), fixo a inversão do 

ônus da prova e determino a intimação ao réu que no prazo de 15 dias 

exiba nos autos o contrato, demonstrativo de debito e de pagamentos, e 

demais documentos inerente à relação entre as partes, sob pena de 

aplicação da multa do artigo 77, IV do CPC e demais aplicáveis em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021209-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021209-43.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDUARDO BORGES DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Com o fito de evitar nulidades futuras, procedo neste momento 

a anotação dos Doutos advogados ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

OAB/MT 9948A e JAMIL ALVES DE SOUZA OAB/MT 12880. Desta feita, 

intimo a parte requerente para no prazo de 15 dias cumprir a intimação de 

ID. 10461609, recolhendo as custas complementares, bem como, 

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. sob pena de extinção por manifesto desinteresse. 

CUMPRIDO, proceda-se como abaixo segue: Indefiro neste momento a 

anotação no Renajud, o que poderá ser requerido, após a não localização 

do veículo, para esse fim. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT LOGAN, placa: NPN1678 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto as parcelas vencidas e vincendas, 

atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou 
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apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos 

moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04. 

Por fim, nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Ao Sr. Meirinho, 

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. Cumpra-se, servindo como 

mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do 

Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028948-33.2017.8.11.0041

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:

NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028948-33.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NIXON MEIRA 

D O S  S A N T O S  J U N I O R  V i s t o s . . . 

00190000090280058600600525687174673230000145340 -ID.10506284 

00190000090280058600600519456172173200000145340- ID.10506279 

Constato a divergência entre os códigos de barra supra mencionados, o 

que deve ser esclarecido pelo autor, no entanto, verifico que houve 

pedido de desistência quanto ao feito em comento, porém, este juiz não é 

competente para apreciá-lo, tendo em vista que na 3ª VEDB tramitou a 

ação visando o mesmo bem e partes, distribuído em 19/12/2016 (enquanto 

este foi distribuído em 18/09/2017) e extinto sem julgamento do mérito em 

11/06/2017 e de acordo com o disposto no artigo 59 e 286, II do CPC a 

competência para apreciar o pleito é do juízo prevento. Desta feita, declino 

de minha competência, encaminhando esta ação ao juízo da 3ª VEDB. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029024-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029024-57.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU Vistos... Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, 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 constante no ID 12313021, JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo supracitado. Indefiro o pedido de desbloqueio judicial do veículo por 

meio do sistema RENAJUD, tendo em vista que não há determinação 

judicial nesse sentido. Transitada em julgado e as partes em nada 

requerendo, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032150-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON MOREIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1032150-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ELSON MOREIRA SILVA 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 (ID. 10557166), 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, 13 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1024332-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EMBARGADO)

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024332-15.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EMBARGADO: ACACIO JOSE ROZENDO 

FALCAO, LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO 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. 14047078, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação De Reintegração De Posse, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005074-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005074-19.2017.8.11.0041. AUTOR: RENATO RODRIGUES 

SILVA RÉU: AYMORE Vistos etc... 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: 

9348751 e a concordância da requerida manifestada no Id: 10545920 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Revisão Contratual, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029260-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT0013649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, 

etc. Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer proposta por 

LUCIANA RAQUEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. O Banco efetuou ao 

pagamento da condenação (ID’s nº 13953087 e 13953088) no montante de 

R$6.255,36, atualizado nesta data em R$ 6.271,96 (extrato incluído em 

anexo), bem como requereu sejam os autos remetidos à Contadoria para 

fins de apuração do cálculo das CUSTAS FINAIS, se houver, ou, seja 

declarada inexistência de custas sob a responsabilidade do banco 

requerido. A requerente concordou com o valor depositado, dando-se por 

satisfeita e pugnando pela expedição do necessário alvará judicial (ID nº 

13961171) apresentando os dados bancários, inclusive. Os autos 

vieram-me conclusos. Pois bem. Ante a quitação integral da condenação 

(ID’s nº 13953087 e 13953088) e concordância da parte autora (ID nº 

13961171) a extinção do feito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação proposta por LUCIANA RAQUEL 

DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO em face de BANCO DO BRASIL S/A, em fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Ademais, 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 

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, certificado o trânsito em 

julgado, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome do patrono MATHEUS XAVIER LIMA NETO, CPF nº 621.269.971-20, 

Banco: 237 – Bradesco, Agência nº 0417-0, Conta Corrente nº 88532-0 

(Poderes constantes no ID nº 9963583). No mais, considerando a 

condenação nas custas processuais, proceda o setor o valor devido e 

intime-se o Banco para solver em 15 dias, em caso de inércia, após, os 

atos acima, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020657-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020657-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RONILSON DE CAMPOS SILVA Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Banco J Safra S/A no ID.10568407, 

em face de a interlocutória ID.10228972, que em resumo procura rediscutir 

o posicionamento firmado no que tange a permanência do bem na 

Comarca até regular citação com transcorrer do prazo para purgação da 

mora, alegando que se encontra em descompasso com a Lei, firmando, 

que não há de se falar em crime de desobediência. É o relatório. 

Desnecessária a oitiva da parte contrária tendo em vista a singeleza da 

matéria. Inicialmente, tenho que para modificar o posicionamento por mim 

mantido em todas as liminares de busca e apreensão, há de se convir, que 

não será por intermédio deste, até porque, as Leis estão subjugadas a 

princípios Constitucionais, notadamente do contraditório, além do que 

ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer sem ordem judicial para 

tanto, com a devida ciência. Desta feita, mantenho a decisão atacada. 

Ademais, tal situação fática já se encontra sedimentada no Tribunal deste 

Estado: E M E N T Abusca E apreensão – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA comarca ENQUANTO DURAR O PRAZO 

PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO 

APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não 

incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em 

cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação 

fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade 

de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a 

citação. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017). 

Assim, REJEITO os declaratórios. De conseguinte, por observar que o feito 

em tela encontra-se pronto para decisão, passo à sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em face de 

RONILSON DE CAMPOS SILVA, todos qualificados nos autos em 

referência, visando à apreensão do veículo Fiat Palio, placa FGP5709, 

conforme descrito na exordial, diante de a constituição em mora do réu 

quanto ao inadimplemento do ajustado no contrato de financiamento 

celebrado com cláusula de alienação fiduciária, pleiteando pela concessão 

de liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do réu em custas e honorários de advogado. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 26.412,96 e acostou os documentos Id. 8696271 a 8720819. A liminar 

foi deferida na decisão Id. 10228972 e cumprida aos 29/11/2017 - certidão 

Id. 10896558, sendo na oportunidade citado o réu, que deixou transcorrer 

o prazo sem contestar a ação - certidão Id. 14133283. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a 

apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da parte ré e o 

gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de financiamento. Da 

documentação encartada com a inicial, é possível extrair a relação 

contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido no curso 

desta ação. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora do réu, que 

citado pessoalmente não se manifestou nos autos. De conseguinte, 

restando presentes os pressupostos legais de constituição e 

desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de 

rigor a procedência do feito. Quanto a vigência do contrato, desde já faço 

constar que não é “extra petita” a sentença que julga procedente o pleito 

de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. 
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Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

da instituição financeira sobre o bem alienado causa o rompimento do 

vínculo contratual existente entre as partes, e que o saldo da alienação do 

bem deve ser destinado ao abatimento do montante devido, salientando 

que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, 

esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. 

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, 

como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a 

consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em 

face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão 

movida por BANCO J. SAFRA S/A em face de RONILSON DE CAMPOS 

SILVA, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022660-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CAMPOS MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

18.07.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006573-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte executada já foi citada, não sendo necessário atender 
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pedido de citação por edital. Assim, deverá o autor indicar bens passíveis 

de penhora no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005989-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR.Decorrido o 

p r a z o ,  c o m  o u  s e m  m a n i f e s t a ç ã o ,  c e r t i f i q u e - s e  e 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 17.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO,para 

cumprir determinação dos autos , no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021702-49.2018.8.11.0041

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:

DOUGLAS MAXWEL SIQUEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa de ofício, para 

corresponder ao valor econômico do contrato que se pretende receber 

(parcelas vencidas e vincendas) para R$ 20.217,82(vinte mil, duzentos e 

dezessete reais e oitenta e dois centavos), conforme determina o Decreto 

Lei n. 911/69. Anote-se. Intime-se o autor para comprovar em quinze dias, 

a complementação do recolhimento da guia e sua vinculação ao número 

único do processo referente a este valor, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017397-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre a pesquisa efetivada no 

Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento sobre a pesquisa efetivada no 

Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004426-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023965-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLJAX BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001352-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005790-46.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI SEBASTIAO OAB - SP213796 

(ADVOGADO)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ROGERIO CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line. 

Oficie-se como postulado. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011762-60.2018.8.11.0041

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:

BOLMAND IND. COM. DE CONFECCOES E INFORMATICA LTDA (RÉU)

ESTEFANI MARTINS GOMES (RÉU)

MARCOS CEZAR CHERENIETA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000494-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DE SOUZA PAULA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de de ofício, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021650-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009796-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010881-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037864-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Desentranhe-se mandado devendo o meirinho proceder a 

citação nos termos do NCPC, citando a parte executada na pessoa do 

síndico caso não seja encontrada pessoalmente.Após, analisarei pedido 

de bloqueio on line.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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037454-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BENEDITA DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para acostar no prazo legal, os 

contratos firmados pelas partes, descontados em folha de pagamento e 

os debitados em conta corrente. Após, diga a autora e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035942-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTO RONDON GUIMARAES - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O mandado ainda não foi acostados aos autos. Assim, quando 

do cumprimento do mandado, deverá o meirinho certificar objetos pessoais 

da pessoa que estava conduzindo o veículo e restituí-la, em caso positivo. 

Aguarde-se cumprimento do referido. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007571-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo 

pagamento, diga o credor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020405-07.2018.8.11.0041

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:

ELIANE MARIA DA CRUZ ALENCAR (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: 1002855-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRENE RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA 36995290100 (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014594-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY DA COSTA MARQUES (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: 1022368-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012281-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS (RÉU)

MATEUS GERONIMO DOS SANTOS ME (RÉU)

ROSILENE PACIFICO FERREIRA (RÉU)

FRANCISCA CECINA DE OLIVEIRA FERREIRA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado aos autos, no prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028889-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIOMAR ARAUJO BASTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 
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devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209517 Nr: 20200-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Diante do exposto, Homologo o Cálculo de 266/355 e esclarecimentos de 

1258/1262, no qual apurou o saldo devedor de R$ 180.158,42 (cento e 

oitenta mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para 

surtir seus efeitos legais.Intime-se a parte requerida para proceder o 

depósito atualizado no prazo legal, sob pena de penhora e fixação de 

multa de dez por cento e honorários advocatícios.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 352946 Nr: 23481-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA PONTES - 

OAB:14.353-PE, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZAVELHO - 

OAB:16702/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 850903 Nr: 53920-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SANCHES MELHADO, DAISY RENSI 

SABINO, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ MELHADO, ESPÓLIO DE 

ANTONIO MIGUEL SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARCÍLIO VEIGA 

ALVES FERREIRA - OAB:OAB/SP 175045

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747311 Nr: 44554-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, STELAMAR MORAIS DE ARRUDA, ORLANDO 

BORGES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a próxima 

temporada de vendas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158006 Nr: 35076-23.2016.811.0041

 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: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:29222

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 143/145, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852468 Nr: 55270-49.2013.811.0041

 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): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA SILVA 

NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Ficam as partes intimadas dos Autos de Praças/Leilões negativos 

acostados aos autos, e da permanência dos autos aguardando a próxima 

temporada de vendas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 891696 Nr: 24353-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA, MAURÍCIO LUCIO NANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELE DA SILVA KLOCK FREITAS, 

GABRIELE DA SILVA KLOCK - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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.: 853717 Nr: 56357-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACY MARIA REINERS

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

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

OAB:8.575/MT

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

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

OAB:221.386 OAB/SP

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 202 de 480



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1168888 Nr: 39640-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA – ME, FLAVIA 

ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

ofício de fls. 121/125 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774969 Nr: 28205-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA, ELÍDIO JOSÉ DEL PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para proceder ao 

recolhimento das taxas judiciárias na Comarca Deprecada - Porto 

Murtinho/MS, como solicitado às fls. 465/466, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 358897 Nr: 29206-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Ficam as partes intimadas do Auto de Praças/Leilões negativo acostado 

aos autos, e da permanência dos autos aguardando a próxima temporada 

de vendas judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796881 Nr: 3245-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MOREIRA DA SILVA

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

REAL S/A

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:14258-A/MT

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para o requerido Banco do 

Brasil S/A indicar número de conta para a expedição de alvará como 

determinado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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.: 1130080 Nr: 23044-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODER JUNIOR, WILMA CORRÊA 

RODER, MARCOS ANTONIO RODER, GILMARA SENGER RIBA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora retirar a cópia da Carta 

Precatória expedida nos presentes autos e comprovar sua distribuição na 

comarca deprecada, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 463432 Nr: 31716-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

VALDECIR MATEUS, EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se vinvulação dos valores depositados.

Tenho por formalizada a arrematação efetivada nos autos. Intimem-se as 

partes executadas.

Nada sendo requerido, expeça-se Carta de arrematação e alvará em favor 

do credor e leiloeiro do valor.

Após, diga o credor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050982 Nr: 46893-21.2015.811.0041

 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): RADIO TAXI CUIABANA LTDA, ARQUIMEDIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, ELTON PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 Vistos, etc.

A arrematação já foi consolidada, restando prejudicada a pretensão da 

parte devedora. Até porque, deveria ingressar com procedimento próprio 

para questionar a arrematação.

Proceda-se vinculações dos valores depositados nos autos e efetive-se o 

abatimento do ônus do imóvel de fl.276, do valor depositado nos autos.

Expeça-se carta de arrematação e alvará do valor de fl.276 em nome do 

arrematante, como do leiloeiro e os demais valores remeter ao Juízo 

Universal.

Após, diga-se o credor.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962190 Nr: 5742-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE ME, RAFAEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA ALMEIDA PRADO 

TAVARES DE MELLO GRANJA - OAB:20358/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida como determinado à fl.204: O requerido Rafael 

para depositar os honorários periciais no prazo legal, sob pena de 

julgamento conforme dados processuais.

O requerido Durval para apresentar quesitos e assistentes técnicos, caso 

queira.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108790 Nr: 14224-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO EUDOXIO BADOTTI

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VETTORELLO - 

OAB:OAB/PR 26206, JACKSON MAFFESSONI - OAB:33157, ROBERTO 

WYPYCH JUNIOR - OAB:9.134/PR

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Fica a parte executada devidamente 

intimada, na pessoa de seus advogados Dr. Jackson Maffessoni, OAB/PR 

n° 33.157, Dr. Alexandre Vettorello, OAB/PR n° 26.206, e Dr. Roberto 

Wypych Junior, OAB/PR n° 9.134, para se manifestar, no prazo de Lei, 

sobre a penhora de ações da empresa “Moinho Régio Alimentos S.A” 

pertencentes ao executado, avaliadas em R$ 324.767,00 (trezentos e 

vinte e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais), conforme fls. 93 

dos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955853 Nr: 2955-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO S. LIBERATO 

- OAB:OAB/MT 15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido - Cardif do Brasil para pagar a condenação em 

quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 946686 Nr: 58445-17.2014.811.0041

 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): L. LARANJEIRA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

LARANJEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE LIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

15.089

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 911992 Nr: 38194-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14.338-A

 INTIMAÇÃO À PARTE EXECUTADA: Fica a parte executada intimada para 

comprovar o cumprimento do acordo anunciado na Ação de Embargos à 

Execução em apenso, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 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 PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 Vistos, etc.

Extraia-se extrato da conta única para verificar a correção dos valores 

depositados.

Após, intime-se o autor para apresentar valor atualizado do bem conforme 

a Tabela Fipe abatendo o valor encontrado na conta única.

Após, conclusos para proceder bloqueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 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: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR FRANCISCO 

BOMBASSARO - OAB:8573, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para cumprir 

determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 
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transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1041321 Nr: 42200-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CORREA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 813615 Nr: 20086-32.2013.811.0041

 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): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442417 Nr: 18457-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, 

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, MARIA TEREZA MAMEDE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 Vistos, etc. ólio.Quanto as demais questões sobre necessidade de prova 

pericial para elaboração de cálculo, questionamento sobre avaliação, 

autorização de benefício para parcelamento e demais matérias suscitadas 

pela Excipiente, por não tratar de questão de ordem pública, deverá 

valer-se de procedimento próprio. Por fim, o pedido de conexão de 

fl.328/329, está prejudicado, pois o processo ali ditado é o presente e a 

Excipiente não fez comprovação de outra ação junto ao Juízo da Terceira 

Vara Especializada de Direito Bancário.Assim, rejeito a Exceção de 

P r é - e x e c u t i v i d a d e ,  p r e v a l e c e n d o  o s  a t o s  p r o c e s s u a i s 

realizados.Intimadas as partes executadas da penhora, atualize-se o 

débito e a avaliação, remetendo os autos à Central de Venda 

Judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALINCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027631-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DORADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação 

do ID 14219886, que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o 

apelado para responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal 

de Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021245-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUNICE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se correção do nomes das partes na autuação, 

conforme petição inicial. Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 
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restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

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, 18.07.18

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. Em face a tempestividade dos embargos de declaração, 

recebo para apreciação. Entretanto, analisando seus argumentos 

verifica-se que não são capazes de alterar a decisão prolatada a qual 

mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como 

ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, 

enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na 

referida. Assim, cumpra-se a decisão em todos seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011944-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração interposto pelo autor, 

face a tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se 

que não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho 

pelos seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali 

consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, 

enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na 

referida sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

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:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

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:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018215-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LIMA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012952-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021731-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE BRITO MALTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011539-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERLON LESSA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011539-44.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: HERLON LESSA SANTOS Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC e inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 
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Justiça. A Secretaria certifique-se o correto recolhimento das custas e 

taxa judiciais. Intime-se. Cuiabá (MT), 17 de abril de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023465-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023465-56.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - 

ME, ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos. Pendente de vinculação 

o recolhimento de custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de cinco 

(05) dias (art. 290° do NCPC) realize o Exequente o devido recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Recolhidas as custas, expeça-se o mandado executivo, citando-se a 

parte Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) 

dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta 

a presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 10 de janeiro de 2017 Jorge 

Iafelice dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 874848 Nr: 13305-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DO CREDOR 

PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, VIABILIZAR A CITAÇÃO DO 

DEVEDOR COMO DETERMINA O ART. 246, DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 820137 Nr: 26371-41.2013.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANGELA TEREZINHA MAXIMO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721902 Nr: 17421-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/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.: 707395 Nr: 1041-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA ROCHA, MAURO APARECIDO 

FACHOLLI

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Assiste razão o exequente em seus apontamentos de fl. 147, em virtude 

disso, torno nula a citação por edital (fls. 131 e 134) e, consequentemente, 

a nomeação do Curador Especial e a defesa apresentada às fls.129 e 

136.

 Acerca da formalização da penhora intime-se o co-Executado MAURO 

APARECIDO FACHOLLI na pessoa do advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 2º, do CPC), bem como o 

cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 327766 Nr: 727-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL BULHÕES NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte devedora para, em 

dez (10) dias, efetuar o pagamento do debito remanescente apontado a fl. 

223, com correção até o efetivo pagamento, sob pena de medida de 

constrição de que trata o art. 854, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 332444 Nr: 3339-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO FOZ DO IGUAÇU LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que não houve informação nos autos de pagamento. Na 
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oportunidade intimo credor para manifestar requerendo o que direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 319412 Nr: 21748-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte Devedora para 

pagar o valor do debito remanescente na quantia de R$10.225,01 (fl. 155), 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa, indicados no 

artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 174637 Nr: 822-98.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendinha Agropecuária Ltda, Nelcidio 

Arantes Dias, WILSON CUNHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/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.: 165518 Nr: 15424-40.2004.811.0041

 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): NILCE DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:38.706OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 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.: 384670 Nr: 20656-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BISPO LUCAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 963679 Nr: 6369-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEZENILDO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24546 Nr: 9784-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLDO KIRCHESCH JÚNIOR, WILSON LUIZ 

UBIALLI, ONDINA APARECIDA C. UBIALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

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

OAB:16449/O, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 CERTIFICO QUE, O AUTOR DA AÇÃO NÃO DEU PROSSEGUIMENTO AO 

PROCESSO. DESTA FORMA, INTIMO O AUTOR PARA REQUERER O QUE 

DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 148624 Nr: 3743-73.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA, ANTONIO CARLOS DE BARCELOS, 

FIRMINO GOMES BARCELOS, FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., Banco do Brasil S/A

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

OAB:3.520/MT, SISANE VANZELLA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241241 Nr: 9804-76.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - ME, 

CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA, JOAO GALVAO DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:2528/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do exequente, para no 

prazo legal, manifestar acerca da manifestação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 916058 Nr: 40831-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte requerente, para 

no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773031 Nr: 26161-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FRANÇA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,decorreu o prazo sem que a parte Requerida cumprisse a 

obrigação ou oferecesse embargos monitórios.Nesta oportunidade, 

impulsiono os autos para a intimação da parte autora/credora no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 726742 Nr: 22571-73.2011.811.0041

 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: OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/MT, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, ROGERIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461 -B

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal, apresentar os quesitos para conclusão da pericia, a qual está 

agendada vistoria técnica no interior do referido veículo no dia 19/07/2018 

a partir das 10:00 hras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 360156 Nr: 30167-16.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDALINO DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN ELISABETH 

NASCIMENTO - OAB:10276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/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.: 1066202 Nr: 53777-66.2015.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte requerida, para no 

prazo legal, manifestar acerca das alegações do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1304613 Nr: 9567-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E LOCADORA 

LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes embargantes, 

para no prazo legal, manifestar acerca da impugnação aos embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 2813-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte requerida, para no 

prazo legal, tomar ciência acerca da avaliação de fs. 411/421-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1304618 Nr: 9571-59.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E 

AGRONEGÓCIOS LTDA, GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA, IVO DIAS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M-DOS 

LOJISTAS DO VESTUÁRIO E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Certifico que, nesta data procedo a intimação das partes embargantes, 

para no prazo legal, manifestar acerca da impugnação aos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1300830 Nr: 8704-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO NUNES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte embargante, para 

no prazo legal, manifestar acerca da impugnação aos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791063 Nr: 45133-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRAS DE FATIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO

 Vistos.
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Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 755261 Nr: 7278-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO EMANOEL MORAIS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 375028 Nr: 11234-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA RIBEIRO DA COSTA - EPP, JONES 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:41345

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 31860-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO BONAMETTI - 

OAB:124268/SP, MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - 

OAB:6685

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744601 Nr: 41657-30.2011.811.0041

 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): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 

JULIANE DE MATOS MORAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442943 Nr: 18780-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO FRANCISCO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS TAVARES TRANNIN - 

OAB:OAB 18.802/O

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista que a penhora online realizada – fls. 148/149 foi, 

equivocadamente, feita nas contas do Exequente, devido à ausência de 

inversão correta dos polos da demanda, determino que se restituam os 

valores para a conta do Exequente expedindo-se o necessário.

Promovam-se as retificações necessárias eis que se trata de cumprimento 

de sentença, promovido por Bernardo Francisco Figueiredo em face de 

Bfb Leasing S.A – Arrendamento Mercantil.

 No mais, procedo com a tentativa de penhora online nas contas do 

Executado, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 

854, do CPC, para satisfação do débito no valor de R$ 73.213,52 

(demonstrativo de cálculo – fls. 137/139).

Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1301258 Nr: 8826-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS RODRIGUES, MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por JOSIAS 

RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S/A, em que os Embargantes pleiteiam a concessão dos 

benefícios da assistência Judiciaria Gratuita.Neste sentido, a Lei 

Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “(..)No 

caso, sendo demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio 

das despesas processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a 

assistência judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)Dessa forma, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pelos Embargantes, e, nos termos do art. 

101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher 

as custas e taxa judiciais, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1315412 Nr: 12065-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES, MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por hora, defiro aos Embargantes a concessão da Justiça Gratuita.

CERTIFIQUE-SE a tempestividade destes embargos e apensem-se aos 

autos da execução de título extrajudicial n.º18456-43.2010.811.0041 – ID. 

442412, retornando ambos à conclusão oportunamente.

A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema Apolo, bem como 

proceda o devido cadastramento de procuradores constituídos em ambos 

os autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 818472 Nr: 24812-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. PASDIORA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, CARLOS AUGUSTO GOULART, MICHELLE ENESIA 

PASDIORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTANHO SAGIN - 

OAB:11522/MT, RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT, RAFAEL 

CATISTE TENÓRIO - OAB:16331

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de M. PASDIORA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, na qual os Executados compareceram 

espontaneamente aos autos (fl. 32/37), mas, tiveram o mandato outorgado 

ao procurador renunciado (fl. 46/47), e apesar das diversas tentativas de 

intimação para regularizarem a representação processual, não o fizeram.

Portanto, dos demais atos subsequentes, em consonância com o art. 346, 

do CPC, os prazos contra os executados, que não têm patrono nos autos, 

fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

No mais, considerando o bem imóvel indicado à penhora pelo Exequente 

(fls. 99/105), EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação do bem 

indicado, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da 

CNGC .

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378289 Nr: 899-97.1997.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S. EDITORA E GRAFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declarada a competência desta Especializada para processamento e 

julgamento do feito (fl. 68), intime-se o Credor a manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, em cinco (05) dias.

Caso silente, retornem ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 172227 Nr: 21105-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Alberto Ullmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 

6197

 Certifico que tendo em vista ter decorrido prazo sem manifestação do 

requerido em relação a certidão de fls. 127, cumpro a decisao de fls. 122, 

para retornar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068431 Nr: 54713-91.2015.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON OKARRA LEOPOLDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:MT 7454-B

 CONSIDERANDO IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO RENOVOA ATO: 

Vistos.

Na hipótese, a liminar de busca e apreensão foi concedida nos autos e o 

Requerido compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa 

(fl. 56/70), sem purgar a morar.

Desta feita, para prosseguimento do feito, em cinco (05) dias deve o 

Requerido indicar o local onde o bem se encontra, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC .

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 974376 Nr: 11327-11.2015.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILENO CAMPOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o requerido não apresentou contestação. Manifeste o autor 

em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 443264 Nr: 18973-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZ TIO JOSE LTDA EPP, JOSÉ LAÉRCIO 

GALLO, ROSEMEIRI PERES DA SILVA GALLO

 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:

 manifeste a parte credora em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1119590 Nr: 18566-32.2016.811.0041

 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): WILSON DE SOUZA VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o requerido não contestou a ação. Manifeste o autor em 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887108 Nr: 21326-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO FERNANDES MORO, LEANDRO 

ALVES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE EXECUTADA NÃO SE MANIFESTOU NOS 

AUTOS. DESSA FORMA, INTIMO O EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE 

FOR DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 808913 Nr: 15388-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1080716 Nr: 1889-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 378461 Nr: 651-68.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORAÇÕES ESPAÇO FESTIVO LTDA, 

MARLUCE MARIA ALVES, LAZARA ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA 

- OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista dos autos fora de cartório deferida pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778371 Nr: 31773-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 922703 Nr: 45071-31.2014.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - OAB: 3.210 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 783802 Nr: 37566-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:147020/SP, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 213 de 480



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12.549/MT

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB: 19.619 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778426 Nr: 31830-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. ANDRÉ LUIZ C.N. RIBEIRO OAB: 12.560 para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 363797 Nr: 942-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KANDINHA MODAS LTDA, VERA LUCIA ROLIM 

WENDER, HUENDEL ROLIM WENDER, ADELMO WENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 318865 Nr: 21461-78.2007.811.0041

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE AUXILIADORA VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA - 

OAB:1665/RO, CARLOS ALBERTO BEZERRA - OAB:11.714-A/MT, 

LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB: 11671-B 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 792776 Nr: 46865-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA FUTURA LTDA EPP, 

SIDNEI DINIZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA C. PERIN CÂMARA 

- OAB:17.014/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:, JACKSON 

MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA OAB: 5749 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 452168 Nr: 24338-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELTON FREIRE DE ALENCAR, ANGELTON 

FREIRE DE ALENCAR, AILTON ALVES DE MELO ALENCAR, ANGELINA 

ZÉLIA FREIRE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 48/2018-CGJ, procedo à 

intimação da DRA. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA OAB: 5749 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 347363 Nr: 17525-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ROPUAS L. S. SANTOS LTDA 

MR (LU MODAS), LUZIA CAMARGO DOS SANTOS, CLÁUDIO DE SOUSA 

SANTOS, JULIANA DE CAMARGO ANTONIETTI, THIAGO CAMARGO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA OAB: 5749 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403864 Nr: 35767-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE ROPUAS L. S. SANTOS LTDA 

MR (LU MODAS), CLÁUDIO DE SOUSA SANTOS, CLÁUDIO DE SOUSA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA OAB: 5749 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 346040 Nr: 16130-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ - COOPERLOJA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 

ME, DARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA HELENA DE CAMPOS COUTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA OAB: 5749 para 

que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 400653 Nr: 33368-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVAL DE SOUZA CAMPOS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A

 Considerando a correição ordinária designada para o período de 

06/08/2018 à 10/08/2018, conforme Portaria nº. 02/2017 procedo à 

intimação do DR. CARLOS FREDERICK OAB: 7355-A para que no prazo 

improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser aplicada as 

penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749890 Nr: 1566-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte Requerida pagasse o 

débito ou contestasse. 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.: 1107881 Nr: 13795-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Conclusão desnecessária.

Processo concluso pendente de certificação pela Secretaria.

 Intime-se o Exequente para em cinco (05) dias requerer o que entender 

de direito para prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 371000 Nr: 7510-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - ME, 

NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH, PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Tendo em vista já ter decorrido o prazo de suspensão pretendido – fl. 

216/330 pelo Exequente, intime-se este para em dez (10) dias dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 No mais, proceda-se a abertura do 2º volume dos autos, a partir da fl. 

200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876894 Nr: 14722-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL LOGISTICA S/C LTDA - ME, ALEXANDRE 

PACHI BIANCONI, IDA MARIA TOMEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se manifestar em 

cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Expeça-se ALVARÁ em favor do Exequente – fl. 77 para levantamento 

dos valores bloqueados a fl. 106-v, com transferência para a conta 

indicada a fl. 108-v.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 380219 Nr: 16251-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS MPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANI HAMED FARES, RAIDA HANI FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LUIZ MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 257627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA PINTOS DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:13789/MT

 DESPACHO

Vistos.

Certifique-se a Secretaria o decurso de prazo de AR juntado a fl. 129, uma 

vez que não foi entregue ao destinatário, consequentemente, não 

procedendo à intimação da Exequente.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 71290 Nr: 195-07.1985.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TANGENTE INDUSTRIA E COM 

LTDA, CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, REGINA HELENA 

COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante pedido do Credor (fl. 219), ante 

a inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos art. 921, III, do CPC.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, intime-se o Exequente para 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, intime-se de a Parte interessada pessoalmente para, no 

mesmo prazo, dar andamento ao feito sob pena de extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752663 Nr: 4528-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON ALVES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar que o 

presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a CONVERSÃO DO FEITO, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Incluam-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 755425 Nr: 7450-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELZALINA VALENTIN NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

 O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 5.191,91 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 53).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Certifique-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos.

 Traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos apensos (ID. 

981427).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 729082 Nr: 25059-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$206.019,11 (indicado a – fl. 84).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Consigno que restando infrutífera a medida constritiva, deve o credor 

indicar bens que satisfaça a execução, e, cinco (5) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO e arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 120929 Nr: 9162-11.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO FIGUEIREDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO, FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 DESPACHO

Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 168, intime-se o Executado para 

manifestar-se em quinze (15) dias acerca do alegado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 16 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791978 Nr: 46068-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Tendo em vista que o feito se arrasta há anos sem a citação do 

Executado, defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$84.276,71 (indicado a – fl. 

109).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de julho 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 845797 Nr: 49437-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BIASIN DE MORAES - ME, JOSIMAR 

BIASIN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização do 

Executado, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino nova tentativa 

ARRESTO de valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos 

Executados, nos termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no 

valor de R$107.850,62 (fl. 101).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, com ou sem sucesso, deverá ser promovida a 

CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez 

que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo 

códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 6 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 941104 Nr: 55205-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de autos em fase de cumprimento sentença onde se deu por 

satisfeita a obrigação mediante a realização de penhora online realizada 

nas contas do Executado – fls. 389/392.

Intimado o Executado acerca da penhora este não apresentou 

impugnação, mantendo-se silente – fl. 394.

A fl. 393 o Exequente pugnou pela expedição de alvará e consequente 

extinção do feito.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores penhorados às fls. 

389/392, com transferência para a conta bancária indicada pelo 

Exequente a fl. 393.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 06 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 848164 Nr: 51573-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU NERIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MARIA 

LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 1.366,13 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 104).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 6 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1253489 Nr: 22265-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURCELINO BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante 

ocorreu inicialmente na ação principal, tal pedido pode ser revogado, 

quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme 

expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC/15. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. No caso, sendo demonstrado que a parte 

possui rendimento para o custeio das despesas processuais, deve ser 

mantida a decisão que revogou a assistência judiciária. (Ap 120648/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017)Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pelo Embargante.Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição.Intimem-se. 

Cuiabá (MT), 6 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTAJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381490 Nr: 16937-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STHYRMER & TINTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004961-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DENIS DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243 (ADVOGADO)

 

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 aos autos. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008728-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008728-14.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011828-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (AUTOR)

IVANI ORLANDI (AUTOR)

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CAPELETTI OAB - DF0035133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016608-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016608-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: GRANJA 

FIGUEIRA LIMITADA - ME, MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES, 

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA 

Despacho Vistos etc. Expeça-se o mandado de citação de ID 9114164, 

para cumprimento no endereço informado na petição inicial, tendo em vista 

que o comprovante de depósito de diligencia do Sr. Oficial de Justiça 

encontra-se junto ao ID 9246128. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação AT/Cuiabá, 18 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: 1011176-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011176-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: GILDO 

ALVES FEITOSA Despacho Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento de nº 1007111-11.2018.8.11.0000. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007643-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

RENATA LUCIANA MORAES OAB - MT13096/B (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007643-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME, IRLAN 

ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo em 

vista a certidão de citação por hora certa dos executados MVG produtos 

Metalúrgicos Ltda ME e Itamar Zeitoun. Observo que o executado Irlan 

Zeitoun não foi formalmente citado, no entanto, compareceu 

espontaneamente nos autos junto ao ID 10311381. Diante disso, dou-os 

por citados. II – Intime-se o advogado dos executados para regularizar sua 

representação processual, ante a ausência de procuração lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Certifique-se o decurso do 

prazo para apresentação de defesa ou pagamento pelos executados. IV – 

Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DIAS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000136-78.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT RÉU: PEDRO DIAS JUNIOR Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 21 de junho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018920-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORACIO SEIXAS MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT0010892A (ADVOGADO)

 

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 id14129709 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

 

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 id.13880697 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.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008395-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON MARIOT MACEDO (EXECUTADO)

BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT (EXECUTADO)

SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008395-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME, JULIANA 

CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT, EVERSON MARIOT MACEDO, 

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR, SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE 

ALENCAR DESPACHO Vistos etc. Intime-se o banco exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de Id 12468535. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021457-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TARGINO 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: 

1021457-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIO TARGINO DA SILVA 

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, 18 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: 1021466-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021466-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME 

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, 18 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: 1021510-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON SANTANA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021510-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: WEVERTON SANTANA DE SOUZA 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, 18 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: 1021552-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO DOUGLAS BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021552-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MAIKO DOUGLAS 

BUENO 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, 18 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: 1021764-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIVALDO ROSARIO NUNES RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021764-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: HORIVALDO ROSARIO 

NUNES RONDON 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, 18 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: 1021604-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021604-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME, VALDECIR FERREIRA DE 

CARVALHO 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, 18 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: 1021641-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES CARLOS BARBOSA (EXECUTADO)

HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021641-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS E CIA 

LTDA - ME, INES CARLOS BARBOSA, HELOISA HELENA BARBOSA DE 

FARIAS 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, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021763-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EMBARGANTE)

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (EMBARGANTE)

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021763-07.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: JANAINA GREYCE RIVA 

MOREIRA LIMA, JOSE GERALDO RIVA JUNIOR, JESSICA GIOVANNA 

RIVA, LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S/A Despacho Vistos etc.. I – Proceda a Secretaria ao 

apensamento destes autos aos autos da Ação de Execução de Título 

Extrajudicial registrada sob n. 1031891-23.2017.8.11.0041. II – Intimem-se 

os embargantes para comprovarem o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. III – Após, certifique a Secretaria a 

tempestividade dos Embargos à Execução apresentados. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 18 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889894 Nr: 23732-16.2014.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENCIA SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes noticiado à fl. 48.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1087214 Nr: 4832-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ UTRILHA JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 101, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 90/99, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 102/104, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801035 Nr: 7466-85.2013.811.0041

 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 ANTONIO DIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 84, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 79/82, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 85/96, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459073 Nr: 28792-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, EDGAR 

CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 99, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 86/93, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 100/105, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891465 Nr: 24188-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 493, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 487/491, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 494/500, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405632 Nr: 37439-27.2009.811.0041

 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: JULIETA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 153, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls.126/152, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 154/157, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 8862-88.1999.811.0041

 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.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR GIANGARELLI

 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: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 185, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 178/184, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 186/190, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1060196 Nr: 51166-43.2015.811.0041

 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: ELIAS SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 69, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 58/68, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 70/73, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93789 Nr: 1599-44.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIA AGROINDUSTRIAL LTDA, Joelma 

Moreira Schumacher, JOSÉ MARCELINO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 108, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 105/107, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 109/113, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 325599 Nr: 25568-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 65, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 54/63, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 66/70, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 938156 Nr: 53736-36.2014.811.0041

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CLAUDINO DE 
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SOUZA OLIVEIRA - OAB:23.969, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 

OAB:2.030/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:MT/8.862

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 67, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 51/59, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 70/73, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 977496 Nr: 12787-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.659

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 413, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 401/411, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 414/430, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464487 Nr: 32385-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PEREIRA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL 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: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que consta nos 

autos a sentença de fls 91/93 na qual em seu dispositivo sentencia:

(...)Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, na proporção de 70% para o requerente e 30% 

para o requerido, cujos honorários arbitro em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o artigo 20, parágrafo 4º, do 

Código de Processo Civil, sendo que o percentual do requerente ficará 

suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 

da Lei n. 1.060/50." Ás fls 133 consta o Acórdão desprovendo o recurso 

de Apelação interposto, protocolado o Recurso Especial em decisão 

acostada as fls 182/183 foi negado seu seguimento, certidão de transito 

em julgado as fls 186, portanto válido o contido na sentença acima 

descrita; entretanto verifico que consta DUAS petições de execução de 

honorários do mesmo escritório patrocinador da parte autora subscritas 

por advogados deiferentes e contendo valores divergentes , bem cálculos 

diferentes, desta feita é a presente para intimar os referidos patronos 

para elucidar qual o valor da causa e qual a parte ativa da demanda a fim 

de evitar intepretações dúbias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 762750 Nr: 15294-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DORIANA CORREA FARIA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 72 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 66/71, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758243 Nr: 10472-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROGER VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 95 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 91/94, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084237 Nr: 3515-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

WILLIAN YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11362/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 158, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 139/146, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 816725 Nr: 23156-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIA SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a informação da conta única de fls 93 na qual informa a 

IMPOSSIBILIDADE de vincular os valores haja vista não constar nos autos 

o comprovante de pagamento da Guia encartada as fls 73, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

executada BANCO DO BRASIL S/A para encartar nos autos o 

comprovante de pagamento da Guia encartada as fls 73 , no prazo de 10 

dias, sob pena de desconsiderar a realização do feito, bem como em igual 

prazo, trazer aos autos os documentos listados no item 7 de fls. 18, ou 

seja, o extrato financeiro da dívida consignada em nome da requerente, 

referente aos financiamentos de CDC, com a respectiva taxa de juros 

usada em todos eles, bem como em se tratando da renovação de 

consignação, do contrato que o originou, com os extratos da conta da 

requerente comprovando o depósito dos valores de cada empréstimo 

realizado, sem ônus à requerente, sob as penas do artigo 400 do CPC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 759722 Nr: 12042-58.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT, COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANE MONTEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ,, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogado(s ) MARCELO BRASIL SALBA E MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO para que regularizem a sua representação processual, no 

prazo de 05 (cinco) dias sob pena de ser desconsiderado e sua petição 

desentranhada dos autos impulsiono os autos bem como 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 995561 Nr: 21232-40.2015.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTELINA DE LARA ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10249, 

sem a manifestação da parte requerente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243362 Nr: 11892-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS 

SOCIEDADE ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, LUCIMARA RODRIGUES 

CORDEIRO TAVARES - OAB:OAB/MT 3961, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802646 Nr: 9115-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIELE ALVES DO NASCIMENTO ME, 

MERIELE ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ELIANE CALDEIRA 

BASTOS - OAB:5003/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado em 

06/02/2018) requer suspensão do processo ( 60 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89799 Nr: 4235-12.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO XAVIER DA SILVA, HUGO ROBERTO 

XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que o endereço 

da parte executada é “ desconhecido”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1013379 Nr: 28975-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESERV COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇOES LTDA ME, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, 

BALDUINO MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora 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.: 938055 Nr: 53681-85.2014.811.0041

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNY MARCELE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT, EDEMILSON KOJI MOTODA - 
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OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO para que 

regularize a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, 

tendo em vista que seu substabelecimento não advém de advogados com 

procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048090 Nr: 45487-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ MACHADO LIMA, EDELISE 

MIRANDA OBLADEN MACHADO LIMA

 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:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10248, 

sem a manifestação da parte requerente

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021940-39.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Apenas à 

título de esclarecimentos, foi determinada a realização de perícia contábil, 

havendo erro material na decisão de ID 12386321 quando mencionou 

“grafotécnica”. Não obstante a discordância dos requeridos, apenas no 

tocante ao pagamento ou não dos honorários periciais, homologo, para 

que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários do perito vinda 

junto ao ID 13449375 de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo “quantum” 

reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido. Desta feita, intimem-se os requeridos, consoante 

determinação de ID 12386321, decisão esta que passou irrecorrida neste 

ponto, para providenciar o recolhimento dos honorários do perito, 

possibilitando a realização da perícia, 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, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021370-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIO MARIANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021370-82.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Basilio 

Mariano Conceição ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Liminar em face de Banco Pan S/A. Aduz o requerente que firmou contrato 

com o requerido, no ano de 2013 do valor de R$ 5.000,00, a ser pago em 

96 parcelas mensais de R$ 959,96, porém, que o requerido negativou seu 

nome. Que os descontos são realizados até a presente data superam em 

muito a quantia devida, pela cobrança de juros abusivos, não havendo 

motivo para negativação de seu nome. Assim, requer em sede de 

antecipação de tutela sejam suspensos os descontos em sua folha de 

pagamento, a exclusão e que o requerido se abstenha de incluir 

novamente seu nome dos cadastros nos órgãos de proteção ao crédito, a 

inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e a prioridade de tramitação do feito. 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). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários a sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, se constatam quando o requerente demonstra que os 

descontos em sua folha de pagamento continuam. Ainda, pelo fato de 

haver restrição ao crédito por uma dívida que, segundo alega, está paga, 

o que lhe causará prejuízo econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela 

de urgência. Determino ao Banco requerido que SUSPENDA os descontos 

mensais efetuados pelo mesmo, bem como para que EXCLUA e se 

abstenha de incluir o nome do requerente junto aos cadastros dos órgãos 

de restrição ao crédito (SERASA, SPC), no que tange exclusivamente ao 

débito junto ao requerido, objeto da presente demanda, até o julgamento 

final da lide. Oficie-se, imediatamente, à Secretaria de Estado de Gestão 

de Mato Grosso, para que suspenda os referidos descontos da folha de 

pagamento do requerente, referentes aos débitos realizados pelo 
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requerido. Intime-se ainda o Banco requerido para que traga aos autos 

cópia dos contratos firmados entre as partes, que comprove as 

contratações pelo requerente, no prazo da resposta. 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. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021392-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021392-43.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, 

defiro a liminar para que o requerido apresente, no prazo da resposta, 

todos os contratos financeiros celebrados entre as partes, findos ou não, 

bem como demonstrativo das operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do empréstimo consignado, de todo o período 

contratado). III – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a advertência do art. 

400 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021480-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO LOURDES DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021480-81.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Alessandro 

Lourdes de Aguiar ingressou com Ação de 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 Omni S/A Crédito, Financiamento 

e Investimento. Afirma o requerente que firmou com o requerido o contrato 

de financiamento n. 1.003400000238.17, em 03/08/2017, no valor de R$ 

10.888,45, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 570,49, para 

aquisição do bem marca FIAT, modelo UNO MILLE FIRE FLEX, ano de 

fabricação/modelo 2006/2007, cor BRANCA, placa KAQ 0959, chassi 

9BD15822774898120, renavam 897694554. 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$ 

436,02 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$ 436,02 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 
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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 junto ao site da referida 

conta única (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, 18 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018079-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRDEVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018079-11.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos 

Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por 

Irdevan Rodrigues de Oliveira em face de BB Leasing S/A Arrendamento 

Mercantil. Entretanto, após detida análise dos autos, bem como dos 

documentos trazidos pelo requerente, extrai-se que o requerente é 

residente e domiciliado na Comarca de Várzea Grande/MT, como consta 

em sua qualificação de ID 8091406. Indicando endereço do requerido 

também em Várzea Grande/MT. Assim, não é autorizada ao requerente a 

escolha aleatória e sem fundamentação do foro competente, embora, 

hipoteticamente, este seja a parte hipossuficiente da relação jurídica. A 

jurisprudência dominante no STJ é no sentido de que o foro do domicílio do 

consumidor é o competente para conhecer das ações em que se discute a 

relação de consumo, podendo o juiz, nesses casos, declinar de ofício da 

competência para o foro do domicílio do consumidor, nos termos do §3º do 

artigo 63 e §1º do artigo 64, ambos do CPC. Confira-se: “DIREITO CIVIL. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. ARTIGO 

535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. EMBARGOS NÃO 

PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. (...) 4. O magistrado pode, de ofício, declinar 

de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a 

Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério determinativo da 

competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem 

pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta. 5. O 

microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca dotar o 

consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a 

ele assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no 

art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados. 6. A 

possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do 

consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e 

vulnerabilidade. 7. Não há respaldo legal para deslocar a competência de 

foro em favor de interesse de representante do consumidor sediado em 

local diverso ao do domicílio do autor. 8. Recurso especial parcialmente 

conhecido e provido. (REsp 1032876/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009). 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a 

jurisprudência dominante do STJ. Incide, portanto, a Súmula 83 desta Corte 

Superior, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no Ag 

135.461/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.08.97). Ante o 

exposto nego provimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. 

Brasília-DF, 04 de dezembro de 2009.” ( AI n. 1.151.526 - MG 

(2009/0009034-0) Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

Convocado do TJ/RS), 02/02/2010). Este também é o posicionamento dos 

Tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

PROCESSUAL CIVIL. FORO COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA PELO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O intuído 

da norma insculpida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é 

facilitar o seu acesso ao Poder Judiciário, bem como do exercício da 

defesa de seus direitos, contudo, não autoriza a escolha aleatória e sem 

fundamentação pela parte hipossuficiente da relação jurídica. 3. Recurso 

conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT - 

20100020123804AGI, Relator: João Batista Teixeira, 3ª Turma Cível, 

julgado em 29/09/2010, DJ 07/10/2010 p. 131) (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETENCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICILIO DO 

CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, é 

absolutamente competente para o julgamento das ações que envolvem 

relações de consumo o foro do domicílio do consumidor, podendo a 

competência ser declinada de ofício (CPC 112, p. único e 113). 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, a fim de 

determinar a competência do juízo de Planaltina-DF, para julgamento da 

ação de busca e apreensão, bem como da ação conexa de consignação 

em pagamento.” (TJDFT - AI n. 2010.00.2.000850-3, 2ª Turma Cível, 

Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 09/06/2010). Neste caso, a 

remessa destes autos a Comarca de Várzea Grande/MT é medida que se 

impõe. Ante o exposto, declino a competência do processamento da 

causa para a Comarca de Várzea Grande/MT, para onde determino sejam 

os autos remetidos, após a baixa e anotações de praxe. Custas pelo 

requerente, obrigação que fica suspensa por ser o requerente 

beneficiário da assistência judiciária, consoante Lei 1.060/50. Intime-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011047-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011047-18.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003438-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

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: 

1 0 0 3 4 3 8 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Trata-se de busca e apreensão, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda EPP. Na 

petição de ID 12655329 compareceu a requerida informando que se 

encontra em recuperação judicial, autos de nº 1032852-61.2017, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá – Especializada 

de Falência e Recuperação Judicial, postulando pela suspensão da 

presente ação. Argumenta que o prosseguimento da ação pode ocasionar 

enorme prejuízo para a empresa, diante da essencialidade dos bens, 

responsáveis pela manutenção da requerida. A notícia de que a empresa 

está em recuperação judicial se faz pertinente, uma vez que o artigo 59 da 

Lei 11.101/05, estabelece que a homologação do plano de recuperação 

implica em novação, ou seja, a pactuação de novas dívidas, a fim de 

possibilitar novas condições de cumprimento das obrigações anteriores a 

ele submetidas, permanecendo, todavia, as garantias reais. Bem ainda, 

isso possibilitaria ao credor cobrar o devedor, como no presente caso, via 

ação de busca e apreensão, por dívida contemplada no plano de 

recuperação judicial, o que afronta o instituto da novação, pois seria 

admitir duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo 

ainda a possibilidade de o credor executar/cobrar dívida que já está 

arrolada no débito da recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, 

nos débitos da recuperação e na execução ou como no presente caso, 

busca e apreensão. E desta forma, o cumprimento integral do Plano de 

Recuperação Judicial deferido implicará na satisfação do crédito buscado 

nesta ação de busca e apreensão. Sem adentrar no mérito de que o 

credor pode vir a estar devidamente habilitado na recuperação judicial. 

Assim entendo de extrema importância a suspensão da ação, a fim de 

viabilizar a requerida a superação da situação da crise econômica e 

financeira que atravessa. Não havendo notícias do cumprimento integral 

do Plano, não é cabível a extinção do feito, permanecendo o interesse de 

agir do banco requerente. Entretanto, em razão da prejudicialidade externa 

ocorrida pelo deferimento do plano de recuperação judicial da empresa 

requerida, no qual, possivelmente, inclui-se o contrato aqui discutido, 

cabível a suspensão do feito. Bem ainda, entendo que deve ser levado em 

consideração a atividade exercida pela empresa de forma que seus bens 

são essências para o desenvolvimento da atividade da empresa. Existem 

hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam de 

situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. No 

entanto, o STJ recentemente pacificou o entendimento de que, em 

determinados casos, há peculiaridade que recomenda excepcionar a 

regra, determinando a proibição da venda ou retirada dos bens 

considerados essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, 

mesmo após o decurso do prazo de suspensão, e ainda em relação aos 

bens objeto de propriedade fiduciária. Ao proferir essa decisão, o STJ 

pacificou o entendimento, trazendo maior segurança jurídica, tanto aos 

credores quanto às empresas em recuperação judicial, e deu fim à duas 

discussões: primeiramente, sobre a possibilidade de prorrogação do prazo 

de suspensão de 180 dias, visto que a lei trata como “improrrogável”; e, 

em um segundo momento, no tocante aos efeitos desta prorrogação 

também com relação aos créditos garantidos por alienação e cessão 

fiduciária. Neste sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça 

em diversas decisões. Senão vejamos: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VEÍCULOS APREENDIDOS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA DEVEDORA – 

PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGADO – BEM ESSENCIAL AO 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – 

DECISÃO MANTIDA – OBJETO DO RECURSO – ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE, 

PRIMEIRAMENTE, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO 

IMPROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária 

no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do 

devedor por 180 dias, bem como no prazo de sua prorrogação, conforme 

art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades 

desenvolvidas pela empresa. Qualquer alteração das circunstâncias 

fáticas devem ser, primeiramente, apreciadas pelo juízo do feito, sob pena 

de ocorrer supressão de instância. (TJ/MT - AI 84551/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) EMENTA: 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS 

ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E 

ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO PLANO NÃO REALIZADA – 

LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Conforme orientação 

emanada do Superior Tribunal de Justiça, como também deste Egrégio 

Tribunal, os bens considerados essenciais à atividade recuperanda, 

poderão permanecer na posse da empresa até encerramento do prazo de 

blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 

11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial. (TJ/MT - 

AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE URGÊNCIA DE APREENSÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO 

PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA - BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES 

ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA 

RECUPERANDA - SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - IRRELEVÂNCIA 

– RECURSO DESPROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do 

art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa 

recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se 

destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades 

econômico-produtivas" (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). “A 

despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os 

credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da 

recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua 

aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação 

com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da 

empresa(...)”.(AgRg no CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016) 

(TJ/MT - AI 174634/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

07/11/2016) Assim, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de 

suspensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005746-90.2018.8.11.0041

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:

JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005746-90.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro a emenda à 

inicial com o pagamento das custas processuais iniciais. II – Diante das 

manifestações do requerente nos autos, houve a formalização de acordo 

entre as partes, logo, para que possa ser analisado o pedido de 

prosseguimento da ação, traga o requerente o cálculo atualizado do valor 
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da dívida, bem como do acordo firmado, em 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. Com a planilha de cálculo do 

débito atualizado aos autos, certifique-se e voltem estes conclusos para 

análise da petição inicial, alteração do valor da causa. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009805-24.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas. II – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 

341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013110-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO SANCHES SANTIAGO (EXECUTADO)

ANA LUCIA DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013110-84.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, NIVALDO 

SANCHES SANTIAGO, ANA LUCIA DE MORAIS, NAYARA MORAIS DE 

OLIVEIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados 

para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o 

comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do 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, 

18 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: 1009207-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 9 2 0 7 - 7 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADILSO 

BENEDITO DAS NEVES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Após realizar consulta 

de guias arrecadadas, junto ao site do Tribunal de Justiça, verifico que a 

guia apresentada na petição de Id 12979618 encontra-se com 

andamento/situação NÃO PAGA. Intime-se o banco requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, prestar esclarecimentos, bem como, no mesmo 

prazo, apresentar o competente comprovante de pagamento da referida 

guia, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017807-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017807-80.2018.8.11.0041. AUTOR: MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA 

RÉU: BANCO BMG Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os 

autos vejo que apesar de não ter sido devidamente citado, consoante se 

extrai da certidão junto ao ID 14156522, o requerido compareceu 

espontaneamente no feito fazendo juntada de procuração junto ao ID 

14115650. Motivo pelo qual, dou-o por citado. II – Defiro o pedido de ID 

14115650, intime-se o requerido e seu advogado, via imprensa, para 

cumprir o determinado na decisão de ID 13828324, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, certifique a Secretaria o decurso do prazo para 

apresentação de defesa. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 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: 1021597-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CASTELLI (REQUERIDO)

MARIZETE ZATTA CASTELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021597-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO 

- SICREDI OURO VERDE MT REQUERIDO: MARIZETE ZATTA CASTELLI, 

GILBERTO CASTELLI 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 14221148, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de Lucas do Rio Verde - 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, 18 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: 1010323-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010323-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME, JOAO 

BATISTA DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos observo que se encontram associados às 

execuções 1006196-84.2017, 1006199-39.2017, 1006201-09.2017 e 

1006271-26.2017, todas em trâmite perante a Comarca de 

Rondonópolis/MT. Tendo em vista tratarem de contratos diversos, 

determino que a Secretaria proceda à dissociação dos processos. 2. 

Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010870-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER CHRISTIAN POMPILHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LA VIE COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010870-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: LA VIE COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA - EPP, 

JENIFFER CHRISTIAN POMPILHO DE ALMEIDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos observo que se encontra associado 

à execução 1010112-75.2018. Tendo em vista tratarem de contratos 

diversos, determino que a Secretaria proceda à dissociação dos 

processos. 2. Citem-se as executadas para pagarem a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020159-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP, WENDER MOURA 

GOMES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Indefiro o pedido do 

exequente constante na petição de Id 11713164. Com efeito, o referido 

valor foi reconhecido pelo Juízo como impenhorável, uma vez que 

depositado em caderneta de poupança, conforme decisão proferida no Id 

6718321, sendo determinada sua liberação em favor do executado. 

Assim, verifica-se que foi devidamente liberado em favor do executado, 

consoante alvará expedido, Id 1136556. 2. Intime-se, pessoalmente, o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010859-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (RÉU)

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ROSEANA DE SOUZA CAETANO MIRANDA (RÉU)

LEONILDA ONEDA ROSSI (RÉU)

LUIZ ANTONIO ROSSI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010859-25.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, LUIZ 

ANTONIO ROSSI, LEONILDA ONEDA ROSSI, ROSEANA DE SOUZA 

CAETANO MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento 

do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 3. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se 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. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009774-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME (EMBARGANTE)

EVERSON MARIOT MACEDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009774-04.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: EVERSON MARIOT MACEDO, 

BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Pugnam os 

embargantes pela gratuidade da justiça, sob o argumento de falta de 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais e 

nem com os honorários advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não faz distinção entre 

pessoa física ou jurídica para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, porém, em relação à pessoa jurídica deve-se analisar com 

cautela, sempre condicionado à comprovação inequívoca da incapacidade 

financeira da parte, o que não ocorreu no presente caso. Assim, intime-se 

a empresa embargante para que comprove a sua incapacidade financeira, 

para o qual concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009231-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009231-98.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Junior Silva Ferreira, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

12942690 e 12942695, diante da quitação do contrato pelo requerido. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Ante à 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, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010552-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FONTANELLE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010552-71.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Carlos Alberto 

Fontanelle de Souza propôs Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção 

de Salário com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização 

por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela de 

Urgência em face de Banco do Brasil S/A, no entanto requereu 

desistência do feito em ID 13138321. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais ficarão a cargo da 

requerente. Pagamento que ficará suspenso pelos benefícios da justiça 

gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Ante à 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, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009989-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARVALHO MACHADO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009989-77.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Paulo Carvalho 

Machado Junior propôs Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência em face de Crefisa S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, no entanto requereu desistência do feito em 

ID 12933247. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais ficarão a cargo do requerente. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de julho de 2018. Juiz Paulo 
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de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA COSTA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000518-37.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Sebastião da Costa Magalhães, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 13482272. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 92431 Nr: 11003-75.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, ROSILAYNE 

FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ENGEBRAS S.A - 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO LEANDRO P. DE 

ALMEIDA - OAB:7968/MT, ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - 

OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA AZEVEDO 

PEREIRA - OAB:OAB/DF 51.211, DANIEL AYRES KALUME REIS - 

OAB:OAB/DF 17.107, DANIELE MEIRELES DOBERSTEIN DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/DF 41.997, DANILO BATISTA SOARES - 

OAB:OAB/DF 25.279, DAVID GRUNBAUM AMBROGI - OAB:OAB/DF 

25.055, DURVAL TEODORO DE MELO - PROCURADOR MUNICIPAL - 

OAB:3.701/MT, JESSICA WIEDTHEUPER - OAB:OAB/DF 50.669, MURILO 

PALOMARES MENDES CARDOSO - OAB:OAB/DF 39.472, RAFAEL 

MOREIRA MOTA - OAB:17.162/DF, RODRIGO DE OLIVEIRA KAUFMANN 

- OAB:OAB/DF 23.866, ROGÉRIO GALLO - procurador Geral do 

Municipio - OAB:, SAULO MALCHER ÁVILA - OAB:OAB/DF 52.190

 Ante o exposto:a)- Indefiro o pedido de reconsideração da executada 

Engebrás S.A. Indústria, Comércio e Tecnologia de informática e 

mantenho, pelos seus próprios fundamentos, a multa aplicada na decisão 

de fls. 1516/1519. b)- Defiro a expedição de alvará em favor da exequente 

Rosilayne Figueiredo Campos no montante de R$ 11.155,10 (onze mil 

cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos), com todas as 

atualizações até zerar a conta, cujos dados bancários foram informados à 

fl. 1537.b)- Indefiro parcialmente a memória de cálculo apresentada pela 

exequente Rosilayne Figueiredo Campos, tão somente, para excluir a multa 

de 10% (dez por cento) pelo não pagamento voluntário e 10% (dez por 

cento) de honorários advocatícios. Por conseguinte, determino que a 

executada Engebrás S.A. Indústria, Comércio e Tecnologia de informática 

efetue o pagamento voluntário do montante executado remanescente R$ 

7.510,12 (sete mil quinhentos e dez reais e doze centavos) ou apresente 

impugnação, sob pena de bloqueio de valor. c)- Indefiro a memória de 

cálculo apresentada pelo exequente Márcio Leandro P. de Almeida, razão 

pela qual lhe determino que atualize o montante de R$ 7.958,79 (sete mil 

novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), a partir 

de 24/05/2017. Em seguida, determino que o Município de Cuiabá se 

manifeste no prazo legal.d)- Após cumprimento das determinações 

anteriores, dê-se vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei.e)

- Devolvido o processo em cartório, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 738272 Nr: 34833-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PANTANAL 

TRANSPORTES URBANO LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IREINEU SILVA - OAB:13.823, GUIOMAR ALVES 

MARTINS - OAB:12316/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA 

MARQUES - OAB:7.163, MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:145020, PEDRO MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT, PEDRO 

MARTINS VERAO - OAB:4893-A/MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - 

OAB:3.799/MT

 Vistos etc.

Considerando que os réus Pantanal Transportes Urbanos Ltda., Ex-presso 

NS Transportes Urbanos Ltda. e Integração Transportes Ltda. informaram 

persis-tir o interesse na prova pericial, bem como comprovaram o integral 

pagamento dos ho-norários periciais (fls. 3022, 3026 e 3029) no montante 

de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), determino que as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico e apresentem seus 

respectivos quesitos.

 Cumprida a determinação acima, retornem-me os autos conclusos para 

designar data para o início da perícia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 265889 Nr: 23617-73.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GONTIJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Ante o exposto:a)- Homologo o acordo entabulado pelas partes em 

relação à condenação em danos materiais para que surtam seus efeitos 

legais, nos termos do art. 487, III, b, do CPC;b)- Considerando que o 

executado já efetuou o pagamento da primeira parcela R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) do montante devido R$ 46.161,14 (quarenta e seis mil cento e 

sessenta e um reais e quatorze centavos), deverá o executado pagar o 

montante residual R$ 44.160,00 (quarenta e quatro mil cento e sessenta 

reais) em 23 (vinte e três parcelas) no valor de R$ 1.920,00 (mil 

novecentos e vinte reais) a ser depositada em Juízo até o dia 15 (quinze) 

de cada mês.c)- O feito deverá permanecer em cartório até o cumprimento 

integral do acordo, em caso de descumprimento, deverá o feito ser 

remetido ao Ministério Público para as providências que entender 

cabíveis.d)- Havendo requerimento das partes, voltem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 719687 Nr: 10785-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Ante o exposto:a) Indefiro o pedido do Ministério Público para reunião da 

presente ação com a Ação Civil Pública nº 32853-73.2011.811.0041 

(código 736424) e com a Ação Cautelar n.º 28919-10.2011.0041 (código 

732721). b) Determino que o Ministério Público indique, objetivamente, e de 

forma específica, quais documentos requer sejam trasladados para o 

presente feito (prova emprestada), justificando a sua pertinência no prazo 

de 15 (quinze) dias.c) Suspendo a realização da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 13/8/2018 às 14hs. d) Escoado o prazo, 

retornem-me os autos conclusos;Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, CLEIDE SOUZA DO AMARAL, PAULO FERNANDES 

RODRIGUES, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA, SANDRA 

DAMARES BUZANELLO, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - OAB:21437, 

GUILHERME LACERDA OLIVEIRA R. MEYER - OAB:287.501, JUAREZ 

SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - 

OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - OAB:4985, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA BORGES - 

OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Ante o exposto:Defiro o pedido postulado pela Defensora Pública Synara 

Viera Gusmão e, em corolário, redesigno à audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 3 de setembro de 2018, às 14h30min, a ser 

realizada na sala de audiências desta Vara Especializada.Oficie-se, 

noticiando à Digna Defensora Pública da designação da audiência para a 

data e local acima consignados.Defiro o pedido do Estado de Mato Grosso 

para que abstenha de participar do polo ativo da demanda no presente 

momento, para que a sua intimação ocorra, tão somente, acerca do teor 

da sentença a ser proferida e sobre o retorno dos autos do egrégio 

Tribunal de Justiça, acaso exista fase recursal, bem como para o início da 

fase de cumprimento de sentença. Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 

15 (quinze) dias antes da audiência, examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a sua realização foram tomadas, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do art. 338 da CNGC.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 280831 Nr: 6269-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO, FRANCISCO ALVES DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluisio Metelo - 

OAB:8298/MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574/MT, 

FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - OAB:10518, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, Luiz Fernando Lemos dos Santos - 

OAB:3098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de prorrogação do prazo de (30) trinta dias para o efetivo 

cumprimento de sentença (fl. 778), referente à condenação que 

determinou a publicação, diária, por um período de 15 (quinze) dias, em 02 

(dois) jornais de ampla circulação local (762-v).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da executada, dê-se vistas 

ao Ministério Publico.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026366-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DEONIDAS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1026366-60.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

NAIR MARA DA SILVA PARTE RÉ: NILZA DEONIDAS SILVA INTIMANDO(A, 

S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

24/08/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Nair Mara da Silva, em face de Nilza Deonidas Silva, 

devidamente representada nos autos. Esclarece a parte autora, que a 

curatelanda sofreu um acidente vascular cerebral hisquêmico, a partir de 

quando passou a apresentar transtorno mental, com alteração 

comportamental, apresentando alucinações – id. 9589548, tornando-a 

dependente de cuidados de terceiros, inclusive, para suas tarefas 

corriqueiras e cuidados básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão 

de id. 9633134, que deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, 

curadora provisória da curatelanda. A curatelanda foi citada, conforme 

certificado no id. 10024458, deixando de apresentar contestação, razão 

pela qual, foi-lhe nomeado curador provisório que, por sua vez, 

apresentou contestação no id. 12395049. Relatório de estudo social 

consta no id. 10149142. Instado a se manifestar, o douto Ministério Público 

se manifestou pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora da requerida. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 
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por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos 

autos, verifica-se que a curatelanda, após sofrer um acidente vascular 

cerebral hisquêmico, passou a apresentar transtorno mental, com 

alteração comportamental, apresentando-se agressiva e com alucinações, 

conforme comprova o atestado médico, acostado ao id. 9589548, 

tornando-a dependente de cuidados e vigilância de terceiros, inclusive, 

para suas tarefas corriqueiras e cuidados básicos. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado o estudo social – id. 10149142, por meio 

do qual as técnicas do Juízo, buscaram entrevistar a curatelanda, 

contudo, sem sucesso, já que não apresentou discernimento para tanto. 

Ademais, constatou-se que a curatelanda recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de NILZA DEONIDAS 

SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curadora, a requerente NAIR MARA DA SILVA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022501-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILIO DUCARMO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1022501-63.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARIA SANTA DA LUZ SILVA PARTE RÉ: PERCILIO DUCARMO DA SILVA 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO:07/12/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Maria Santa da 

Cruz Silva, em benefício de seu irmão Percílio do Carmo da Silva, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos. 

A ação fora recebida, através da decisão id. 4370602, que nomeou a 

requerente como curadora de Percílio do Carmo da Silva. Nomeado 

curador especial este apresentou contestação por negativa geral no id. 

10240640. No id. 4355436 encontra-se o relatório médico, comprobatório 

da incapacidade do beneficiário, comprovando que o curatelado foi 

diagnosticado com Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do 

Pé, Estado Pós Cirúrgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (CID 

S-82.3, CID S 92, CID Z 98-9 e CID T-93). Na fase de instrução processual, 

fora encartado aos autos, o relatório de estudo psicológico id. 6029962. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer id. 10945339. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Maria Santa da Cruz Silva, em benefício de seu irmão Percílio do Carmo da 

Silva, ambos devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de deficiência física de Percílio do 

Carmo da Silva. O relatório médico de id. 4355436, corroborado pelo 

relatório de estudo psicológico de id. 6029962, demonstram que o 

curatelando necessita de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que esta não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, 

Estado Pós Cirurgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (id. 

4355436), evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de PERCILIO DO CARMO DA 

SILVA, declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza da vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua irmã MARIA SANTA DA CRUZ SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá - MT, 06 de dezembro de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Decisão de embargos: 

Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante 

este Juízo, por Maria Santa da Luz Silva, em decorrência da sentença 

constante do id. 11012405. Pleiteia a parte embargante – id. 11284983, 

que seja sanado erro material constante na sentença embargada, quanto 

ao nome da requerente MARIA SANTA DA LUZ SILVA e do interditando 

PERCILIO DUCARMO DA SILVA, uma vez que foram grafados 

erroneamente. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos 

declaratórios, para que conste da sentença de id. 11012405: “Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por MARIA 

SANTA DA LUZ SILVA, em benefício de seu irmão PERCÍLIO DUCARMO 

DA SILVA, ambos devidamente qualificadas nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos. A ação fora recebida, através da decisão id. 

4370602, que nomeou a requerente como curadora de PERCÍLIO 

DUCARMO DA SILVA. Nomeado curador especial este apresentou 

contestação por negativa geral no id. 10240640. No id. 4355436 

encontra-se o relatório médico, comprobatório da incapacidade do 

beneficiário, comprovando que o curatelado foi diagnosticado com Fratura 

de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, Estado Pós Cirúrgico e 

Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (CID S-82.3, CID S 92, CID Z 

98-9 e CID T-93). Na fase de instrução processual, fora encartado aos 

autos, o relatório de estudo psicológico id. 6029962. Instado a se 

manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela, conforme parecer id. 10945339. É o relatório. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por MARIA SANTA DA 

LUZ SILVA, em benefício de seu irmão PERCÍLIO DUCARMO DA SILVA, 

ambos devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela, em face da tomada de decisão apoiada 

não ser a mais adequada, ante o estado de deficiência física de PERCÍLIO 

DUCARMO DA SILVA. O relatório médico de id. 4355436, corroborado pelo 

relatório de estudo psicológico de id. 6029962, demonstram que o 

curatelando necessita de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil, uma vez que esta não consegue expressar a sua vontade, em face 

de seu quadro de Fratura de Extremidade Proximal da Tibia, Fratura do Pé, 

Estado Pós Cirurgico e Sequelas Traumatismo do Membro Inferior (id. 

4355436), evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de 

curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 
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PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de PERCÍLIO DUCARMO DA SILVA, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza da 

vida civil, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua irmã MARIA SANTA DA LUZ SILVA. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 

do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C.”. A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, 

ante seu teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os 

termos da decisão questionada. P. R. I. e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - 

MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária 

(assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014384-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1014384-49.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

SONIA MARIA DO NASCIMENTO PARTE RÉ: DANIELE DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 10/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela, proposta por Sonia Maria do Nascimento, em face de 

Daniele dos Santos, devidamente qualificada e representada nos autos. 

Esclarece a parte autora que, a curatelanda possui retardo mental 

profundo – CID.10:F73, conforme demonstra o atestado médico de id. 

6842993. A ação foi recebida – id. 7262557, quando, então, foi deferido o 

pedido de tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 9309395. A curatelanda foi 

regularmente citada – id. 8176401, e, com o decurso do prazo para 

defesa, foi-lhe nomeado curador especial – id. 10069670, que, por sua 

vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 10654981. Relatório 

de estudo social – id. 9726779. Instado a se manifestar, o digno Ministério 

Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de curatela. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe 

importante modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, 

ante a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o 

exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de 

seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, 

privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua 

implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em 

nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela 

qual, o reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a 

pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda é portadora de Microcefalia, com Oligofrenia 

profunda - – CID.10:F73, sendo, ainda, “alienada mentalmente”, conforme 

atestado médico de id. 6842993, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 9726779, constatou que a curatelanda 

necessita de auxílio, inclusive, para sua higiene pessoal. Nesse cenário, a 

curatela se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, sendo 

insuficiente a tomada de decisão apoiada, estando a autora, sua genitora, 

apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DANIELE DOS SANTOS, tornando definitiva a decisão provisória, para que 

a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a requerente SONIA MARIA 

DO NASCIMENTO. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas, já que beneficiária da gratuidade 

processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005894-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA (REQUERENTE)

RENATO LUAN ALMEIDA SALDANHA (REQUERENTE)

ORISMEIRE LUCIA ZANELATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO OAB - MT15407/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO TOMAZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1005894-38.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca das 

alegações da PGE (ID. 14213639) . . CUIABÁ, 18 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021253-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA OAB - MT11.356 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1021253-28.2017.8.11.0041 AUTOR: DOMINGAS CESARINA DA 

SILVA SOUZA RÉU: JOILSON FONSECA BARROS Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos, proposta por Jéssica Pamela Silva 

Barros, representada por sua genitora Domingas Cesarina da Silva, em 

desfavor de Joilson Fonseca Barros, todos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Pleiteia a exequente, o pagamento coercitivo 

dos alimentos, que seu genitor se obrigou ao pagamento, referente ao 

período de outubro de 2016 a junho de 2017, totalizando o valor de R$ 

4.336,74 (quatro mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro 

centavos), pelo rito que permite a constrição pessoal. A ação foi recebida 

pelo rito do art. 528, do CPC – id. 8816684, oportunidade em que se 

determinou o prosseguimento da ação somente em relação aos 03 (três) 

meses pretéritos – abril a junho de 2017, totalizando a quantia de R$ 

1.423,36 (mil quatrocentos e vinte três reais e trinta e seis centavos), bem 

como as prestações que se vencerem no curso do processo e, foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 235 de 480



deferida a gratuidade processual. Devidamente citado – id. 9272205, o 

executado apresentou justificativa ao não cumprimento da obrigação 

alimentícia – id. 9303387, quando, então, informou o depósito da quantia de 

R$ 1.423,36 (mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), 

diretamente na conta da genitora da autora, apresentando comprovante de 

depósito – id. 9303450 e, pugnando pelo pagamento da prestação 

referente ao mês de julho de 2017, na data de 07/08/2017. Na sequência, 

o executado informa o pagamento da obrigação alimentícia, referente ao 

mês de julho de 2017, nos termos da petição de id. 9316840. A exequente 

foi intimada, por meio de seu procurador constituído, para se manifestar 

quanto ao pagamento do débito, alegado pelo executado, contudo deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado, razão pela qual foi intimada 

pessoalmente para manifestação - id. 10636647, permanecendo, mesmo 

assim, inerte, conforme certificado no id. 11513149. Ressalto que, constou 

no mandado de intimação da exequente, que seu silêncio, seria 

interpretado como concordância tácita, quanto à quitação dos valores 

executados, com a consequente extinção da ação. Diante do exposto, e 

de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a 

comprovação de quitação integral da obrigação alimentar exequenda. 

Proceda-se o levantamento de eventuais restrições efetivadas em nome 

do executado, junto às empresas de proteção ao crédito e Cartório de 

Protesto, bem como, o recolhimento de eventual mandado de prisão 

encaminhado para cumprimento, primeiro, através do email 

(dcapturas@pjc.mt.gov.br). Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, 

de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 903654 Nr: 32587-81.2014.811.0041

 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: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Doralice Francisca Garcia - 

OAB:7444/MT, FELIPE EDNIE GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:19299, FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:OAB/MT 14.849

 Código 903654

Vistos etc.

 Ante o decurso do prazo, sem interposição de recurso, contra o V. 

Acórdão de fls. 334/vº, cumpra-se a sentença de fls. 261/265 e, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os presentes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 13 de julho de 2019.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018388-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCILEIDE REZENDE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE REZENDE DOS SANTOS (REQUERIDO)

163.878.536-57 (REQUERIDO)

EVILLIM REZENDE CORREA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1018388-32.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Guarda] Parte Autora: NILCILEIDE REZENDE SILVA PARTE RÉ: 

EVILLIM REZENDE CORREA, CLARICE REZENDE DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): CLARICE REZENDE DOS SANTOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/06/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 100,00 

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 integrar a 

relação processual e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: NILCILEIDE REZENDE SILVA interpôs 

a presente Ação de Revogação de Guarda c/c Guarda definitiva e tutela 

antecipada de urgência contra CLARICE REZENDE DOS SANTOS e 

EVILLIM REZENDE CORREA requerendo a revogação da guarda da menor 

M. E. R. S. que pertence à Clarice para obter a sua guarda definitiva. 

DESPACHO: Vistos etc. Em consonância com o parecer do digno Ministério 

Público (id:11613666), determino que, a citação de CLARICE REZENDE 

DOS SANTOS seja efetivada por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça 

constar do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC. 

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial da requerida, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Outrossim, realize-se com urgência, estudo 

das partes, com enfoque na infante em questão. Após, intimem-se as 

partes para manifestação, vista ao douto parquet e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. OBSERVAÇÕES: Em 

caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, 

IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 13 de julho de 

2018 . Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018085-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA BARBOZA BORTOLOTO OAB - MT8043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA FERNANDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1018085-81.2018.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Dissolução] Parte Autora: LUIZ CARLOS DOS SANTOS ALVES 

PARTE RÉ: MARA FERNANDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS 

INTIMANDO(A, S): MARA FERNANDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/06/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 

954,00 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 

integrar a relação processual e, responder, querendo, a ação, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS ALVES interpôs a presente Ação de Divórcio Litigioso contra 

MARA FERNANDA GONÇALVES DA SILVA SANTOS requerendo a 

dissolução do casamento. DESPACHO: Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Indefiro, por ora, o pedido, de realização da 

citação da requerida por edital. Sabe-se que, a citação por edital é medida 

excepcional, sendo esta alternativa utilizada tão somente, após esgotadas 

as possibilidades de localização da parte requerida. Diante do exposto, 

promova-se pesquisa, junto aos Sistemas conveniados, visando obter 

informações, em relação ao endereço da requerida MARA FERNANDA 

GONÇALVES DA SILVA, filiação: Alfredo Lara da Silva e Carmelita 

Gonçalves da Silva. Os autos permanecerão em gabinete, até que, a 

informação do endereço do requerido, seja informada a este Juízo, via 

internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Frustradas as 
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buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, conforme 

pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Cite-se, mediante as cautelas e 

advertências legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado curador especial, nos 

termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 13 de julho de 2018 . Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009779-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA APARECIDA COSTA DA SILVA OAB - 006.500.311-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

WENDELL RODRIGUES CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1009779-60.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] Parte Autora: M. G. C. DA S. REPRESENTANTE: 

ARIANA APARECIDA COSTA DA SILVA PARTE RÉ: ADRIANA RODRIGUES 

CARVALHO, WENDELL RODRIGUES CARVALHO NASCIMENTO 

INTIMANDO(A, S): ADRIANA RODRIGUES CARVALHO, WENDELL 

RODRIGUES CARVALHO NASCIMENTO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 29/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

da parte devedora acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da expiração 

do prazo deste edital, efetuar o pagamento das prestações alimentícias em 

atraso, correspondente aos meses de janeiro a outubro/2017, totalizando 

R$ 1.532,03 (hum mil quinhentos e trinta e dois reais e três centavos) bem 

como, as prestações que vencerem no curso da presente ação, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão 

(CPC, art. 528 §1º). RESUMO DA INICIAL: M. G. C. DA S., menor impúbere, 

representado por sua genitora, Sra. ARIANA APARECIDA COSTA DA 

SILVA interpôs a presente ação de cumprimento de sentença (prisão civil) 

em face de ADRIANA RODRIGUES CARVALHO e WENDELL RODRIGUES 

CARVALHO NASCIMENTO, requerendo o pagamento do valor de R$ 

434,04 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), 

correspondente aos meses de janeiro a fevereiro/2017, bem como, as 

prestações que vencerem no curso da presente ação, sob pena de 

prisão. DESPACHO: Vistos etc. Em atenção aos pedidos do id:10742772, 

determino que, se promovam buscas, por meio dos Sistemas conveniados, 

visando a obtenção do endereço de Adriana Rodrigues Carvalho, CPF: 

007.108.981-00 e Wendell Rodrigues Carvalho Nascimento, CPF: 

903.582.521-72. Oficie-se, o douto Ministério do Trabalho, requisitando-se 

informações, acerca da existência de eventual vínculo empregatício dos 

demandados. Os autos permanecerão em gabinete, até que, a informação 

do endereço do requerido, seja informada a este Juízo, via internet. (art. 

1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso as buscas restem 

positivas, intimem-se os executados, para, em 03 (três) dias, pagar o 

débito exequendo, correspondente aos meses de janeiro a outubro/2017, 

totalizando R$ 1.532,03 (hum mil quinhentos e trinta e dois reais e três 

centavos) bem como, as prestações que vencerem no curso da presente 

ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação 

sob pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil. Frustradas as buscas acima mencionadas, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 

do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial dos executados, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 

2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado curador 

especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA, digitei. CUIABÁ, 13 de julho de 2018 . Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1014476-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. B. D. S. (REQUERENTE)

EDINEIA CASSIA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

WESLEY BRUNO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

RENATO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

LEANDRO CARVALHO MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

M. H. P. M. S. (REQUERIDO)

A. C. P. M. S. (REQUERIDO)

JOHN WILLIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1014476-90.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EMANUELLE VALENTINA BATISTA DOS SANTOS, EDINEIA 

CASSIA SILVA BATISTA REQUERIDO: JOHN WILLIAN DOS SANTOS, 

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER, WESLEY BRUNO CARVALHO MAGGI 

SCHEFFER, RENATO CARVALHO MAGGI SCHEFFER, LEANDRO 

CARVALHO MAGGI SCHEFFER, MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO MAGGI 

SCHEFFER, ANA CAROLINE PINHEIRO MAGGI SCHEFFER Vistos etc. Em 

atenção à manifestação do id.14227874, esclareço que, na data da 

audiência designada, caso concordes, poderá ser realizada a coleta do 

material genético dos envolvidos, para a realização do exame de DNA. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006533-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. P. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. O. (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 : 

1006533-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CRISTOVAO PEDRO PAIXAO 

E SILVA REQUERIDO: LIGIANE DE OLIVEIRA Vistos. Cristovão Pedro 

Paixão e Silva e Ligiane de Oliveira Silva aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo - ID 12234404. É o relatório. D E C I D O. Trata-se 

de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a nova 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. Entretanto, uma ressalva é necessária. O valor da 

pensão alimentícia aos filhos menores Pedro Luiz Oliveira da Silva e 

Giovanna Oliveira da Silva, por exigência legal, deverá ser reajustada para 

manter o poder aquisitivo, conforme os reajustes do salário mínimo. Essa 

correção é necessária e está prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa 

a que se mantenha o poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, 

periodicamente. A requerente voltará a usar o nome de solteira. Por fim, 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013568-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EMANUEL FIGUEIREDO MORO (REQUERENTE)

ELIANE SIQUEIRA MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1013568-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RODRIGO EMANUEL 

FIGUEIREDO MORO, ELIANE SIQUEIRA MORO Vistos. Rodrigo Emanuel 

Figueiredo Moro e Eliane Siqueira Moro aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo constante do Id. 13273181. É o relatório. D E C I D 

O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício da 

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. Ressalvo, entretanto, que o 

valor da pensão alimentícia à filha menor Melissa Siqueira Figueiredo Moro, 

por exigência legal, deverá ser reajustada de acordo com os reajustes 

que sofrer o salário mínimo. Essa correção é necessária e está prevista 

no art. 1.710, do Código Civil, e visa a que se mantenha o poder aquisitivo 

da pensão, evitando-se nova ação, periodicamente. 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007609-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

L. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1007609-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JADIELMA ALVES DOS 

SANTOS, LUIZ ALBERTO DA SILVA SANTOS Vistos. Jadielma Alves dos 

Santos e Luiz Alberto da Silva Santos aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – Id. 12412659. É o relatório. D E C I D O. Trata-se 

de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 

226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de 

modo que pode ser exercido pela simples manifestação de vontade dos 

cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. 

Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o 

vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e homologo o acordo 

constante nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a 

gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001479-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMINO ALEXANDRINO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

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 : 

1001479-75.2018.8.11.0041 Visto. Josiene Maria Rodrigues aforou Ação 

de Inventário em razão do falecimento de Firmino Alexandrino dos Santos 

alegando, em suma, que haveria um imóvel a inventariar, que o falecido 

vendeu em vida para Nerivaldo Nunes de Moraes, por meio de mero 

contrato particular acostado à petição inicia, razões pelas quais postula a 

abertura de inventário para que o imóvel seja transferido para o 

adquirente. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se da ação de inventario e 

partilha de bens cujo acervo hereditário, segundo alegação da requerente, 

é de um bem imóvel, adquirido por contrato de promessa de compra e 

venda firmado com a COHAB (id. 11487270, p. 4/9). Segundo afirmou, o 

mesmo imóvel foi alienado a terceiro, Sr. Nerivaldo Nunes de Moraes, por 

meio de outro contrato de promessa de compra e venda, juntado ao 

processo com id. 11487270, p. 1/3, firmado em 27 de março de 1992. 

Denota-se que o imóvel foi alienado antes da morte do inventariado que, 

segundo informa a petição inicial, ocorreu em 11 de maio de 2003. Com 

efeito, os imóveis alienados em vida não podem integrar o rol de bens do 

Espólio, ainda que sua propriedade estivesse registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis em nome do falecido, o que não é o caso dos autos, 

pois nem mesmo na matrícula do imóvel foi registrada a propriedade em 

nome da de cujus e seu cônjuge. Não há como conceber, portanto, a 

tramitação de inventário em nome de quem não é proprietário do imóvel, 

seja de fato ou de direito. Neste sentido, acórdão proferido pelo TJRS: 

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS 

HEREDITÁRIOS. NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DO PREÇO EM VIDA. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE 

ABERTURA DE INVENTÁRIO. CASO CONCRETO. Não se esquecendo que 

no direito brasileiro a propriedade de bens imóveis só se transfere com o 

registro, no caso concreto, o imóvel cuja adjudicação compulsória se 

pretende foi negociado antes da morte e devidamente quitado, já 

integrando, em tese, o patrimônio dos autores, tanto é que, quanto a isso, 

não há controvérsia. Em outras palavras, o imóvel discutido não 

remanesce ao espólio, não precisando, pois, ser inventariado. O que 

remanesce ao espólio é tão somente uma obrigação de fazer, qual seja, a 

de transferência da propriedade, o que pode ser solvido pela via judicial. 

Julgamento de procedência do pedido de adjudicação do bem. RECURSO 

PROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 70044931384, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 26/04/2012) Sendo assim, é imperioso observar que o 

imóvel alienado em 1992 não pode integrar o acervo patrimonial do 

inventariado. Nesta senda, acórdão proferido pelo TJRS: APELAÇÃO 

CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS 

RELATIVOS A BEM IMÓVEL, OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA FIRMADO EM VIDA PELO FALECIDO E DEPOIS 

SUCESSIVAMENTE CEDIDOS A OUTROS TRÊS CESSIONÁRIOS. 1. O único 

bem arrolado como pertencente ao de cujus foi objeto de contrato de 

promessa de compra e venda, tendo o extinto dado plena e geral quitação 

do preço recebido, responsabilizando-se o adquirente pelo pagamento do 

saldo devedor junto ao agente financeiro. Posteriormente, esse adquirente 

cedeu os direitos respectivos, o que se repetiu em outras duas cessões. 

2. Logo, na prática, os direitos relativos ao imóvel, ao tempo da abertura 

da sucessão, não mais integravam o acervo patrimonial do inventariado, 

com o que correta a extinção do processo de inventário pela ausência de 

bens a inventariar. 3. Ademais, não é o inventário a via adequada para 

regularizar a transferência do imóvel aos atuais titulares dos direitos, 

investidos em razão da quarta cessão havida, mesmo porque todos que 

integraram a cadeia sucessória nos direitos reclamados devem integrar a 

lide. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70044729879, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins 

Pastl, Julgado em 01/12/2011) Por isso, conclui-se que não existem bens a 

serem partilhados em ação de inventário, impondo assim que o processo 

seja extinto sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse 

processual, ou seja, utilidade para o pedido postulado na presente ação. 

Nesse caso, para regularização do registro imobiliário, havendo 

concordância entre os herdeiros, poderá ser postulado alvará judicial para 

que seja suprida outorga do falecido para lavratura de escritura pública de 

compra e venda. Havendo oposição dos herdeiros, cabe ao adquirente, 

nos termos do art. 1.418 e 1.417 do Código Civil propor ação de 
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adjudicação compulsória contra os herdeiros, de competência das Varas 

Cíveis de Feitos Gerais. Em face do exposto, com fulcro no disposto no 

art. 330, III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

DECLARO extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sem custas, nos termos da Lei n. 1.060/1950. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de maio de 2018. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001713-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA PRISCILA TELES DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1001713-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LARA PRISCILA TELES DE 

CAMARGO Vistos. Lara Priscila Teles de Camargo devidamente 

qualificada, ingressou com o presente pedido de Alvará Judicial para 

levantamento e saque do saldo remanescente do benefício do INSS, 

mantida junto ao Banco Bradesco, da titularidade de sua mãe, Angela 

Maria Fernandes Teles, falecida em 22.08.2017, sob os fundamentos 

lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. A inicial veio instruída 

com fotocópias de documentos pessoais da requerente e da certidão de 

óbito da falecida. Verifica-se dos documentos que acompanharam a inicial 

que a requerente é filha da de cujus, que era solteira e deixou apenas 

essa filha. Assim, a requerente é legitimada a postular o valor. Com essas 

considerações, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, e com fulcro 

no art. 1º da Lei nº 6.858/80, autorizo o autorizando o levantamento e 

saque dos valores porventura creditados, referente ao benefício do INSS, 

mantida junto ao Banco Bradesco, da titularidade de Angela Maria 

Fernandes Teles, em favor da requerente, sem necessidade de prestar 

contas. Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011612-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO JOSE SOARES (REQUERENTE)

RONIZETE MARIA SOARES (REQUERENTE)

RONILDO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONALDO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1011612-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RONIZETE MARIA SOARES, 

RONIVALDO JOSE SOARES, RONALDO SOARES DOS SANTOS, RONILDO 

SOARES DOS SANTOS Vistos. Ronizete Maria Soares, Ronivaldo José 

Soares, Ronaldo Soares dos Santos e Ronildo Soares dos Santos, 

devidamente qualificados, formularam o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores depositados na 

conta vinculada do PIS/PASEP e FGTS, mantida na Caixa Econômica 

Federal, da titularidade de Dorivaldo Soares dos Santos, falecido em 

09/09/2012, sob os fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D 

E C I D O. Os documentos comprovam que os requerentes têm legitimidade 

para formularem este pedido, visto que são filhos do de cujus, que era 

divorciado, e deixou apenas essas 04 (quatro) filhos, ora requerentes, 

conforme certidão de óbito (id. 12980234). Portanto, dessa forma, estando 

satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na 

inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores porventura 

creditados, referente ao PIS, PASEP e FGTS mantida junto a Caixa 

Econômica Federal, da titularidade do falecido Dorivaldo Soares dos 

Santos, em favor dos requerentes Ronizete Maria Soares, Ronivaldo José 

Soares, Ronaldo Soares dos Santos e Ronildo Soares dos Santos, sem 

necessidade de prestarem contas. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o alvará, com urgência, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Após, arquive-se, com as baixas pertinentes. 

Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004988-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004988-14.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRUNA FERNANDA BISPO 

DOS SANTOS Vistos. Bruna Fernanda Bispo dos Santos e Fábio Rogério 

Bispo dos Santos devidamente qualificados, formularam o presente pedido 

de Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores 

depositados na conta vinculada do PIS e FGTS, mantida junto à Caixa 

Econômica Federal, da titularidade de sua genitora Vera Lucia Bispo da 

Silva, falecida em 06.11.2017, sob os fundamentos lançados na inicial. É o 

breve relatório. D E C I D O. Os documentos aportados comprovam que os 

requerentes tem legitimidade para formularem este pedido, visto que são 

filhos da de cujus, que era solteira, e deixou apenas esses dois filhos - 

conforme certidão de óbito. Portanto, dessa forma, estando satisfeitas as 

exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando o levantamento e saque dos valores porventura creditados, 

referente ao PIS/FGTS mantida junto a Caixa Econômica Federal, da 

titularidade da falecida Vera Lucia Bispo da Silva, em favor da primeira 

requerente Bruna Fernanda Bispo dos Santos, visto que o segundo 

requerente renunciou sua quota parte em favor dela, sem necessidade de 

prestar contas. Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao 

alvará deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006883-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JUNIOR FREIRE DALLA VECHIA (REQUERENTE)

JHONATAS FREIRE DALLA VECHIA (REQUERENTE)

JULIANA FREIRE DALLA VECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marlene Ferreira de Aguiar César OAB - MT15908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006883-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JHONATAS FREIRE DALLA 

VECHIA, NESTOR JUNIOR FREIRE DALLA VECHIA, JULIANA FREIRE 

DALLA VECHIA Vistos. Jhonatas Freire Dalla Vechia, Nestor Junior Freire 

Dalla Vechia e Juliana Freire Dalla Vechia, devidamente qualificados, 

formularam o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de 

levantamento e saque dos valores depositados na conta vinculada do PIS 

e FGTS, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da titularidade de 

Marcos Ricardo Dalla Vechia, falecido em 30.12.2016, sob os 

fundamentos lançados na inicial. Determinada a expedição de ofício ao 

Banco, foi devidamente atendida pela Caixa Econômica Federal. Remetido 

o processo ao Ministério Público, o ilustre Promotor de Justiça declinou de 

suas atribuições no feito (Id. 11571736). É o breve relatório. D E C I D O. 

Os documentos comprovam que os requerentes têm legitimidade para 

formularem este pedido, visto que são filhos do de cujus, que era 

divorciado, e deixou apenas essas 3 (três) filhos, ora requerentes, 

conforme certidão de óbito. Considerando que os 03 (três) filhos já são 

maiores e capazes, excluo a Sra. Marli Tieme Freire da relação 

processual. Portanto, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o 

pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque 

dos valores creditados, referente ao PIS e FGTS mantida junto a Caixa 

Econômica Federal, da titularidade do falecido Marcos Ricardo Dalla 

Vechia, em favor dos requerentes Jhonatas Freire Dalla Vechia, Nestor 

Junior Freire Dalla Vechia e Juliana Freire Dalla Vechia, sem necessidade 

de prestarem contas. Expeça-se o alvará, com urgência, conforme 

deliberação supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta 
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sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça 

gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008239-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. (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 : 

1008239-40.2018.8.11.0041. AUTOR: SANDRA FERREIRA MIRANDA RÉU: 

OSMARINA DORTE Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao requerimento de antecipação de tutela, entendo que a 

questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório, porque não há 

informação suficiente que permita ao juízo aferir os requisitos do art. 300 

do Código de Processo Civil. Com essas considerações, indefiro a 

antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 04 de setembro de 2018, às 17h00min, 

oportunidade em que as partes deverão apresentar prova de seu estado 

civil, ou seja, certidão de nascimento ou casamento. Se apresentar 

certidão de casamento em que não esteja averbado o divórcio, deve ser 

chamado o cônjuge à lide. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, 

por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005982-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. Z. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. Z. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE LEAO OAB - 704.361.771-53 (REPRESENTANTE)

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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005982-42.2018.8.11.0041. AUTOR: CRISTIANO BARRETO ZARANZA 

RÉU: MARIANA ZARANZA REPRESENTANTE: FRANCIELLE LEAO Vistos. 

Acolho os autos na forma declinada. 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 que o processo nº 1005698-68.2017 - 

distribuído por dependência - foi designada audiência para o dia 05 de 

setembro de 2018, às 15h00min, e para que não haja decisões 

conflitantes, deixo para analisar o pedido de tutela de urgência, em 

conjunto, na própria audiência, e, se possível, e em havendo acordo, 

prolatar sentença. Dê-se ciência ao ministério Público. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. C. P. (REQUERIDO)

CLEIDE REGINA DA COSTA (REQUERIDO)

MARIA IZALINA DA SILVA CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

M. E. D. A. P. (REQUERIDO)

FABIANA KELLY DE ALMEIDA E SILVA (REQUERIDO)

LARISSA MESTRE CARVALHO (REQUERIDO)

I. M. C. (REQUERIDO)

W. M. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Considerando que as partes e seus advogados não compareceram 

à audiência de instrução, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestem o interesse no prosseguimento da ação. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora, por carta com aviso de recebimento, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao processo, sob pena de 

extinção. Se a carta não for recebida no endereço da parte autora, 

publique-se edital, nos mesmos termos. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028616-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. Cuiabá, 18 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009856-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INAMAR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID CARNEIRO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

IURY CARNEIRO RAMOS DA SILVA (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 : 

1009856-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: INAMAR RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: IURY CARNEIRO RAMOS DA SILVA, INGRID CARNEIRO 

RAMOS DA SILVA Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao requerimento de antecipação de tutela, entendo que a 

questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório. Verifico que o 

pedido não se enquadra em nenhuma das espécies de tutela do novo 

Código de Processo Civil, uma vez que não há sequer evidência da 

plausibilidade do direito fundado meramente na maioridade do requerido, e 

a interrupção abrupta de pensão salvo hipótese raríssima, deve ser 

evitada, ante a possibilidade de ocorrência de periculum in mora inverso, 

motivo pelo qual denego a liminar. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 21 de agosto de 2018, às 16h30min. 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. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805368 Nr: 11831-85.2013.811.0041

 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: LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:
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 Processo nº. 11831-85.2013 – Código 805368.

 Vistos.

 Intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

 Por fim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1029113 Nr: 36361-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMSSGM, JSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.356/MT, MARCELO ORMOND - OAB:

 Processo nº. 36361-85.2015 – Código 1029113

 Vistos.

 Thiago Miguel da Silva Gomes Moura, representado por Jakeliny Silva 

Dias, aforou a presente Ação de Alimentos em face de Cleiton Eduardo 

Gomes de Moura, buscando, em síntese, que o requerido seja compelido a 

pagar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal, 

mais a metade das despesas extraordinárias.

 À fl. 11 foi fixada a verba alimentar provisória em 1/3 (um terço) do salário 

mínimo, e designada audiência de tentativa de conciliação, que resultou 

inexitosa, conforme se vê à fl. 14.

 Às fls. 17/19 foi apresentada contestação.

 À fl. 24 foi acostada certidão de citação do requerido, que se deu em 

29/10/2015.

 Às fls. 25/26 foi apresentada impugnação.

 À fl. 28 foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

que resultou sem acordo pela ausência injustificada do requerido (fl. 31).

 Às fls. 36/39 foi acostado relatório de estudo social do caso.

 À fl. 40 foi lançado parecer Ministerial, pelo deferimento.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 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 

menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade.”

 Verifica-se nos autos, que o menor Thiago busca a ajuda material do 

requerido, tendo em vista o direito amplamente assegurado pela 

Constituição Federal e Legislação infraconstitucional.

 No caso, a verba provisória foi fixada inicialmente no patamar de 1/3 (um 

terço) do salário mínimo.

 O requerido, ao manifestar nos autos a discordância do valor buscado na 

inicial, se limitou a ofertar 20% (vinte por cento) do salário mínimo, mas 

sequer acostou documentos que comprovassem sua real situação 

financeira.

 Sabe-se que os alimentos devem garantir que o alimentado viva de forma 

saudável e compatível com as suas necessidades básicas, em 

contrapartida, os valores fixados para o cumprimento dessa condição 

devem ser quantificados pelas possibilidades do pagador.

 O recurso material aqui vindicado é essencial à promoção do sustento do 

alimentado, compreendendo as despesas necessárias, como: vestuário, 

saúde, habitação, alimentação, lazer, o acesso à educação.

 Portanto, para fazer frente a tantas despesas, o quantum fixado à fl. 11, 

se afeiçoa perfeitamente praticável, foi estipulado sobre o salário mínimo, 

ou seja, o menor salário que um trabalhador brasileiro pode auferir 

mensalmente, de sorte que o alimentado ainda dependerá da 

complementação por parte da genitora.

 Dessa maneira, tendo em vista a ausência de documentos que 

comprovem a impossibilidade financeira do requerido, e levando em 

consideração a profissão por ele desenvolvida, conforme descrito na 

própria inicial, e confirmado na contestação, fixo a verba alimentar no 

valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo mensal, valor este que 

deve ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de depósito em 

conta bancária que deverá ser indicada pela genitora, incidindo sobre 

décimo terceiro e férias.

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento da verba alimentar em 1/3 (um terço) do salário 

mínimo mensal aos requerentes, incidindo sobre férias e décimo terceiro 

salário, devendo ser depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta bancária que deverá ser indicada pela autora no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Em consequência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. A 

cobrança, porém, fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, porque defiro o pedido de gratuidade, formulado na 

contestação.

 Intime-se a parte autora para indicar nos autos os dados da conta 

bancária para pagamento da verba alimentar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, expeça-se, de imediato, ofício para desconto em folha de 

pagamento.

 Dê ciência ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 731623 Nr: 27759-47.2011.811.0041

 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: MAURO MARQUES, SEBASTIÃO CARLOS MARQUES, 

FERNANDO LUIZ MARQUES, CÂNDIDA SATURNINA DE CAMPOS, OTONIO 

BENIGUES MARQUES, SEBASTIANA MARQUES, LUIZ FERNANDO 

MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ARTUR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro a habilitação de Cândida Saturnina de Campos, formulada na 

petição de fls. 69/71, haja vista que foi declarada a nulidade da sentença 

declaratória de união estável (fls. 175/176).

Dê-se vista à Defensoria Pública.

Após, donsiderando que os herdeiros arrolados nas primeiras 

declarações foram citados por edital (fls. 57/58) e não houve 

apresentaram impugnação às primeiras declarações, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente as 

últimas declarações, bem como, o esboço de partilha.

Após, das últimas declarações, dê-se vista à Procuradoria-Geral do 

Estado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1306834 Nr: 10053-07.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HHDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro a gratuidade processual à requerente.

Trata-se de ação declaratória de união estável pós-morte formulada em 

face do Espólio de Antonio Riveiro da Silva.
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No entanto, o espólio não é parte legítima para figurar como parte nesta 

ação, na qual os herdeiros devem figurar no polo passivo, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência deste Tribunal possui entendimento de que os herdeiros 

possuem legitimidade para figurarem no polo passivo de ação de 

reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, porquanto "o deslinde 

da causa poderá afetar a sua esfera jurídico-patrimonial, qual seja o 

quinhão de cada um" ( REsp n. 956.047-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino, DJe 15/03/2011).AgInt no AREsp 1078591/GO, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/02/2018, DJe 01/03/2018)"

Diante do exposto, determino a que seja retificado o polo passivo da ação, 

mediante exclusão do espólio e inclusão da filha do falecido com a 

requerente, cuja certidão de nascimento foi juntada à fl. 13.

Retifiquem-se os registros do processo e a capa dos autos.

Tratando-se de herdeira incapaz, nomeio a Defensora Pública que atua 

nesta Vara como curadora especial.

Cite-se a herdeira na pessoa da Curador Especial, mediante vista dos 

autos à Defensoria Pública, para que apresente resposta, no prazo legal.

Após, abre-se vista à parte autora para que apresente impugnação.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 419159 Nr: 5633-37.2010.811.0041

 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: RBM, PHMS, CMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre o requerimento de fls. 137/138, importa meramente observar que já 

foi objeto de decisão proferida à fl. 129.

Intimem-se os interessados para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Caso não haja manifestação, considerando que não foram juntadas as 

certidões negativas de débitos fiscais, conforme determinado nas 

sentenças de fls. 32/34 e 89, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 339665 Nr: 10085-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPS, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPCDS, EDMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, CARLOS EUGENIO LASCH - OAB:4579/MT, JANETE 

DIAS PIZARRO - OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ALBERTO ANDRÉ LASCH, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 711524 Nr: 4582-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. A., DIANA MORENO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ANTONIO MARCOS GARCIA FRANÇA, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 424589 Nr: 8489-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO LOPES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL LOPES RAMOS, ESPÓLIO 

DE CONCEIÇÃO FARIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado ANTONIO MONREAL ROSADO, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1131353 Nr: 23558-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1147368 Nr: 30581-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407, Bruno Anibal Pereira de Figueiredo - OAB:25081/O, 

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, 

MARCIA PANATO PASSOS - OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10891

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 229609 Nr: 36640-23.2005.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, AMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SCHUTZE NANNI - 

OAB:7513/MT, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - OAB:4.102/MT, 

CLAITON LUIZ PANAZZOLO - OAB:16.705/MT, JOSE ALEXANDRE 

SCHUTZE - OAB:115367/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado CLAITON LUIZ PANAZZOLO, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 109999 Nr: 1980-86.1994.811.0041

 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: ZENAIDE DA CRUZ E SILVA (VIÚVA -MEEIRA)., 

ROSILDA DA CRUZ E SILVA, KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA, 

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO, ADEVALDO DA CRUZ E SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDEVALDO DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ 

E SILVA - OAB:8.649, CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E SILVA - 

OAB:8649/MT, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - 

OAB:4.672/MT, JOSE CORBELINO BOJIKIAN - OAB:1022/MT, JOSÉ 

LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4605/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO 

- OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ 

SILVA, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 882886 Nr: 18473-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO, FABIO DUARTE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado DARLAN ADIB FARES, a fim de que 

restitua os autos à Secretaria desta Vara, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de expedição de mandado de busca e apreensão e a aplicação das 

penas previstas no art. 234 do Código de Processo Civil e incidir no Crime 

de Sonegação de Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 902502 Nr: 31691-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTMF, CCFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11.520-MT

 Vistos.

Reservo-me a apreciar a presente impugnação após a juntada do 

depoimento da impugnada nos autos da ação principal, ou, se for o caso, 

após a realização de nova audiência de instrução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 787485 Nr: 41387-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSS, VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 Vistos.

Colha-se o parecer Ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 716478 Nr: 10219-83.2011.811.0041

 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: JGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJTMJ, CCFC, EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 Vistos.

Expeça-se ofício à Décima Primeira Vara Cível desta Capital/MT (antiga 3ª 

Vara de Família e Sucessões), para que informe a este Juízo se ainda 

guarda o arquivo de mídia (áudio) da audiência de instrução e julgamento 

lá realizada, especialmente o depoimento da autora, que não consta nos 

autos, e, em caso positivo, que faça a gentileza de nos enviá-lo, para fins 

de instrução processual.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 712652 Nr: 5565-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VQF, FSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDIA 

CANDIDA - OAB:6687, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210/O, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102, 

MARCIONE MENDES DE PINHO - OAB:13267, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a manifestar, dentro do prazo de 

15 dias, tendo em vista a apresentação da petição de fls. 214/217 pelo 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 110190 Nr: 1469-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, JAELITON RODRIGUES LOPES - 

OAB:6210-MT, KARINA RICHTER MODELLI - OAB:8761/MT, LEDA 

BORGES DE LIMA - OAB:7.016/MT, NPJ - UNIRONDON - OAB:
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 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de intimar a requerente acerca da manifestação 

do requerido apresentada às fls.115/118, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 788070 Nr: 42005-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM, DASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que, dentro do prazo de 15 dias, manifestem acerca 

do cálculo apresentado \ás fls. 90/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 862344 Nr: 3516-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE PASETTI - 

OAB:11734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste 

acerca do Laudo acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1054684 Nr: 48613-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSLM, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, manifeste 

acerca do Laudo acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1008189 Nr: 26817-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDC, LXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:16.758-MT, Jorge Luiz Dutra de Paula - OAB:5053, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que tendo em vista o recebimento de Ofício oriundo da 

POLITEC informando acerca da suspensão da realização das perícias, 

resta impossibilitado o agendamento do procedimento perante o I.M.L. 

Sendo assim, procedo a intimação da parte requerente para que manifeste 

acerca do Laudo acostado aos autos, dentro do prazo de 10 dias.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033024-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA AVELINO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033024-03.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

ROSA AVELINO NOVAES Endereço: RUA DUZENTOS E TRINTA, 15, 

quadra 67, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-260 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE ID N. 14209446. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Eva Maria de Campos 

(assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1017421-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1017421-50.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: RENAN 

BATISTA DE ARAUJO Endereço: RUA RIO MUTUM, 01, QUADRA 07, 

GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-590 PARTE REQUERIDA: 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO ID N. 14209877. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Eva Maria de Campos 

(assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018543-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE JOAQUINA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAM KEPLER DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1018543-98.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ALINE 

JOAQUINA SOUZA LIMA Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA 

COSTA MARQUES, 615, apt 2103, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-253 PARTE REQUERIDA: Nome: HIRAM KEPLER DE OLIVEIRA 

LIMA Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 

615, PANTANAL 3 APT 2103, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-253 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 no prazo de 05 (cinco) dias, informar o atual 

endereço do Requerido para que este seja devidamente citado e intimado 

para audiência de conciliação designada na decisão Id. 14134479. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,18 de julho de 2018. Eva Maria de Campos 

(assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007914-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR LENINA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVIO PINTO CALDEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

PROCESSO: 1007914-02.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: EDIR 

LENINA DE MORAES Endereço: AVENIDA F, 344, bl 04, apt 103, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-242 PARTE REQUERIDA: Nome: 

SILVIO PINTO CALDEIRA JUNIOR Endereço: RUA SÃO PAULO, 2315, 

CENTRO, ESPIGÃO D'OESTE - RO - CEP: 76974-000 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 à efetuar 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 

524 CPC), conforme, disposto na DECISÃO prolatado neste processo. 

DECISÃO ID N: Processo n. 1007914-02.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... (em correição) 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. De acordo com os artigos 523 e 513 § 2º do CPC, determino que 

intime-se o devedor/executado - na pessoa do advogado, se constituído, 

via DJe; por AR se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído ou ainda por edital, se revel na fase de 

conhecimento – “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC). Não ocorrendo o 

pagamento no prazo acima referido, haverá multa de 10% (dez por cento) 

e a incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o 

valor devido, atualizado, (§ 1º do art. 523 CPC), e, se efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (§ 2º art. 523 CPC) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento integral do quantum devido, fica autorizado, 

desde já, mediante prévia apresentação de demonstrativo do débito 

discriminado e atualizado (art. 524 CPC), a expedição de mandado de 

penhora e avaliação, para a penhora de tantos bens quantos bastem para 

o pagamento do valor devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em 

observância inclusive dos bens que tiverem sido indicados pela parte 

exequente (art. 524, VII CPC). Consigne-se no mandado que, caso queira, 

poderá ser apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze), nos 

próprios autos, após o término do prazo para pagamento voluntário e 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 

Ressalto, ainda, por oportuno que de acordo com o § 2º do art. 212 do 

CPC: “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.” 

Às providências, expedindo-se o necessário. Após, cumpridas as 

determinações supra, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações/providências. Intimem-se e cumpra-se. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 9063007 17072016505996900000008970063 OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 18 de julho de 2018. Eva Maria de Campos (assinatura eletrônica)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1167278 Nr: 38918-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAMAIA REGINA DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN GABRIEL TEÓFILO MANTERO E SILVA, 

JOSIELY DA SILVA MANTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINA NÉRIS DE ASSUÇÃO - 

OAB:6464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar acerca da 

petição de fls. 71/72 nos autos em epigrafe no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 941082 Nr: 55198-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841/MT

 Considerando o tempo já decorrido do protocolo e juntada da última 

petição, manifeste o D. Patrono do Autor, no prazo de 10 (dez) dias, se 

ainda tem interesse no prosseguimento do feito.

Não havendo manifestação, considerando a sentença já prolatada e que já 

foi expedido o necessário para seu cumprimento, arquivem-se os autos 

com as devidas anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1058608 Nr: 50314-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:15.381/MT

 Considerando que os d. patronos das partes intimados nada 

manifestaram, certidão de fls. 182, intime-se a Exequente, na pessoa de 

sua representante, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se tem 

interesse no prosseguimento desta execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1154385 Nr: 33643-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMGR, AMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSTDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei.

 Considerando que com a v do CPC (Lei 13.105/2015) a cobrança dos 

alimentos, com respaldo em título judicial, mesmo quando “sob pena de 

prisão”, deve se dar pela via de “cumprimento de sentença”, recebo a 

presente como cumprimento de sentença (art. 528 do NCPC), mediante as 

retificações e anotações pertinentes, inclusive na autuação.

 Consigno, ainda, de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 528 do NCPC, se 

o executado não comprovar o pagamento ou se não apresentar 

justificativa da impossibilidade absoluta, no prazo legal, ou ainda se a 

justificativa apresentada não for aceita, haverá a determinação de 

protesto judicial, sem prejuízo de decretação da prisão civil pelo prazo de 

1 (um) a 3 (três) meses.

 Intime-se o executado pessoalmente para, “em três dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo” (art. 528 do 

NCPC), sob pena de protesto judicial e prisão civil de 1 (um) a 3 (três) 

meses, com a observância ainda de que:

 “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 

528 do NCPC).

 Em observância do artigo 85, § 1º do NCPC, fixo, desde já, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida atualizada. Os 

honorários, entretanto, não autorizam a prisão do executado.

 Após, vistas à exequente, pelo prazo de três dias, bem como ao 

Ministério Público e voltem conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 249114 Nr: 16548-87.2006.811.0041

 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: E. B. R. B., B. B. R. B., EUMAR BRITO DA SILVA, 

ALESSANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23.876/MT, LUCAS GUIMARAES 

RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928, LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a inventariante por meio de seu advogado para manifestar no 

presente autos no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1122785 Nr: 19953-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARAÚJO FREIRE 

FILHO - OAB:3.477/MT

 Vistos etc,,,

Considerando o acordo homologado ás fls, 102, oficie-se ao BRB, Banco 

de Brasilia S/A, fls, 91, para que transfira o valor de R$299,06 com seus 

acrescimos legais, para a conta corrente 11971-2, agencia 0016 da Caixa 

Economica Federal S/A, em nome do requerido Cláudio Roberto Variane, 

portador do CPF 194.592.700-34; comunicando a este Juízo sobre as 

providencias.

 Para maior esclarecimento , envie cópia da fls 91.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 318628 Nr: 21233-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22.210/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos verifica-se que o executado manifestou às fls. 

841/843v, manifestando interesse numa composição amigável.

 Assim sendo, e, inclusive considerando a dificuldade em viabilizar a 

realização da prova pericial, fls. 829/834 e 836/836v, objetivando uma 

solução mais eficaz, célere e econômica para as partes, bem como atento, 

ainda, às inovações trazidas, neste sentido, pelo vigente Código de 

Processo Civil, especialmente em sede de direito de família, priorizando a 

solução consensual dos litígios, mediante autocomposição, hei por bem 

deferir o pedido do executado visando uma “mediação/conciliação”.

 Assim sendo, encaminhem-se estes autos à CENTRAL DE MEDIAÇÃO E 

CONCILIAÇÃO DESTA CAPITAL, para as providências pertinentes à 

realização de uma mediação e conciliação entre as partes, mormente 

quanto o agendamento. Informada a data, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC, intimem-se as partes, para comparecerem na sessão, na data 

indicada. Às providências.

 Após o cumprimento dos atos necessários, encaminhem-se novamente 

os autos a CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO para a realização da 

audiência. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 173583 Nr: 22071-51.2004.811.0041

 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: CNDC, BNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMANDC, CNDC, GCNDC, GNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESARINO DELFINO CESAR 

FILHO - OAB:4.290-A/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, 

LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:7616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS - OAB:6998, 

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998

 Intimo a inventariante para manifestar no prazo de dez dias, conforme 

determinado na decisão de fls. 410.;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1034942 Nr: 39078-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 Intimo o autor para no prazo de cinco dias fornecer o endereço do 

executado para o prosseguimento do feito,.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 237354 Nr: 6374-19.2006.811.0041

 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: LINOZETE MIRIAM RIBEIRO DE SOUZA, LUIZ ALBERTO 

DO CARMO ALVES RIBEIRO, AUREA ARLETE ALVES MONTEIRO, 

LODIVETE ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIA NATÁLIA ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:, SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:4.499, SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA - OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO ISALTINO DE 

SOUSA - OAB:

 Intimo o advogado da inventariante para fornecer o endereço correto da 

inventariante, para prosseguimento do feito, conforme determinado às fls. 

328.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 747359 Nr: 44602-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimo o autor para manifestar acerca da justificativa do executado 

juntado às fs, 87 a 93, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 435886 Nr: 14505-41.2010.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: DANIELE CORRÊA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE YOLANDA CORREA DA COSTA 

REIS, ERNESTO FERNANDES DOS REIS, SAUL WAGNER CORREA DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Fernandes dos Reis 

- OAB:, ERNESTO FERNANDES DOS REIS - OAB:3810/MT, JESSIKA 

NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 Intimo a inventariante para efetuar o pagamento das custas processuais,

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006457-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIO MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

LUZIENE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

AGUINALDO DOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JUVENTINO HERCULANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA HERCULANO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1006457-95.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário, pelo 

rito de arrolamento sumário, Id 12224845, em face do óbito de Carmelita 

Herculano de Almeida, tendo como inventariante nomeado o Requerente 

Juventino Herculano de Almeida, Id 12263894, 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 13015801. 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 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 13376048, 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. 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.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1067894 Nr: 54462-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SCORPIONI 

GONÇALVES - OAB:7.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920/MT, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.039 OAB/MT

 Impulsiono o feito para intimar a advogada FABIANA SCORPIONI 

GONÇALVES, patrona da requerente, para fazer vistas dos autos por 

cinco dias, conforme determinação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 276458 Nr: 4809-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLRJ, EMADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigues da Silva - 

OAB:OAB/MT 11655

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.303/304 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 864700 Nr: 5388-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRS, AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5.341, MILANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 
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18.352-O

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) CESAR AUGUSTO DA 

SILVA SERRANO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 864700 Nr: 5388-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRS, AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5.341, MILANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.352-O

 Certifico que o prazo será devolvido à parte autora, considerando que o 

requerido retirou em carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 779325 Nr: 32770-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR UBIRAJARA LOPES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FABIANO BORBA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar os patronos do inventariante, de que os 

autos estaram sendo remetidos ao arquivo, sem confecção de alvará, 

considerando que em pesquisa de fl.183/184, não há valor vinculado nos 

presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105414 Nr: 12742-92.2016.811.0041

 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: AMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Cpf: 

02275818146, Rg: 1836881-6, Filiação: Thereza de Jesus Ribeiro de 

Oliveira, data de nascimento: 14/06/1988, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação do 

Registro Civil de Nascimento, ingressado por Antônio Marques de Portugal, 

em desfavor de Rodrigo Ribeiro de Oliveira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1105414.Determino a citação do 

requerido Rodrigo Ribeiro de Oliveira no endereço às fls. 45, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde jásua citação via edital, no prazo de 

15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua citação ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 24 de julho de 

2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151406 Nr: 32317-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA VIEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEJANIRA VIEIRA CHAVES, Cpf: 

34004270120, Rg: 020.170-08, Filiação: Inocencia Gonçalves e Candido 

Vieira Chaves, data de nascimento: 07/04/1960, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), lides do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de cinco (05) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Alvará Judicial, em favor de Dejanira Vieira 

Chaves.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1151406Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: Sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737469 Nr: 33975-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSS, RDSS, APDSS, KDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, 

Cpf: 97059099115, Rg: 22915885, brasileiro(a), casado(a), vendedora. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente, para dar prosseeguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de execução de alimentos, engressado por R. S. 

S., R. S. S., e sua representante legal Ana Patricia dos Santos Silva, em 

desfavor de José Francisco Alves da Silva.

Despacho/Decisão: Determino a intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 
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manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autosao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

Advertência: Sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965180 Nr: 7013-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCC, RCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICHARDSOM CORREA CARVALHO, 

Cpf: 99295598172, Rg: 1410276-5, Filiação: Rosalina Correa de Carvalho e 

Idamir Correa de Carvalho, data de nascimento: 19/03/1983, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), monitor de qualidade de vida, Telefone 

65 9278.3304. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias,

Resumo da Inicial: Ação de interdição c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida, engressada por Richardsom Correa Carvalho, 

em desvafor de Richard Correa de Carvalho.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e 

encaminhem –se os autos ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra – 

se.

Advertência: Sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803947 Nr: 10406-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCP, EDMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR PEDROSO, Cpf: 

00266681140, Rg: 1547067-4, Filiação: Antonio Pedroso Neto e Elizabete 

Maria Barbosa Pedroso, data de nascimento: 01/07/1985, brasileiro(a), 

garçom, Telefone 8404.0693 e atualmente em local incerto e não sabido 

ESTER DE MORAES CAMPOS PEDROSO, Cpf: 98746626115, Rg: 

147132-17, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerente, para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de divórcio consensual com base na emenda 

constitucional 66, engressado por Julio Cesar Pedroso e Ester de Moraes 

Campos Pedroso.

Despacho/Decisão: Determino a intimação pessoal da parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, determino 

desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autosao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

Advertência: Sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948658 Nr: 59510-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFROSINA JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEREIRA, DAYANNE CRISTINA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

UNIJURIS - OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAYANNE CRISTINA DA SILVA, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da requerida, para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de guarda provisória com pedidos liminares, 

engressado por Eufrosina Jesus da SiIva em face dos requeridos Edilson 

Pereira e Dayanne Cristina da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 948658.Determino a citação do 

requerido Edilson Pereira no endereço às fls. 53, para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Em relação a senhora Dayanne 

Cristina da Silva o endereço localizado conforme extrato de fls. 56 é, o 

mesmo da fls. 24, assim sendo, determino sua citação via edital, no prazo 

de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da intimação pessoal do senhor 

Edilson e, citação via edital da senhora Dayanne, não havendo 

manifestações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 24 de julho de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante da citação aos autos. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, caso se trate de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de ações patrocinadas pela Defensoria Pública, 

Fazenda Pública ou Ministério Público. 2. Não sendo constatada a ação, 

presumir-se-ãoaceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados 

na petição inicial (art. 344, CPC), salvo em relaçao a direitos indisponíveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783732 Nr: 37484-26.2012.811.0041

 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: AGSG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES. 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALINE GARCIA SILVA GUIA, Cpf: 

03364362114, Rg: 2032486-3, Filiação: Janice Costa Garcia e Carlos 

Teodoro da Silva, data de nascimento: 27/05/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, promotora de vendas. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 485, III, CPC. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde jásua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por fim conclusos.Após, 

concluso.Cumpra-seCuiabá, 23 de fevereiro de 2017.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

Advertência: Sob pena de extinção do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Resumo da Inicial: Ação de Divórico c/c Alimentos e Guarda, ingressada 

por Aline Garcia Silva Guia, em desfavor de Leomar Pablo da Guia.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139861 Nr: 27329-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFBMPL, JBMPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO, Cpf: 

52203948191, Rg: 457359, Filiação: Archimedes Pereira Lima Junior e 

Ylclea Maria Novis Neves Pereira Lima, data de nascimento: 17/04/1970, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), engenheiro civil. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERIDO acima qualificado, 

para manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Resumo da Inicial: Ação Revisional de Prestação Alimentícia c/c Mudanção 

de Guarda, ingressada por J. F. B. M. P. L., sua representante legal Juliana 

Borges Moura Pereira Lima, em desfavor de Archimedes Pereira Lima 

Neto.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Revisional de AlimentosAutos n.º 

1139861Diante do pedido de desistência feito pela parte Autora (fls. 

117/118) determino a intimação da parte Requerida para que se manifeste 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 4º do Artigo 

485 do CPC. (fls. 75/81).Não sendo encontrado o Requerido, intime-o via 

edital, pelo prazo legal mínimo.Cientifique – se a parte Requerida que, 

decorrido o prazo sem manifestação, presumir – se- á concordância com 

o pedido da Autora.Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos 

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, 29 de junho de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349879 Nr: 20365-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOP, LDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 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: ENY RIBEIRO SOARES - 

OAB:1281, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURA DA SILVA OLIVEIRA, Cpf: 

00326327118, Rg: 1312845-0, Filiação: David Pires de Oliveira e Oracina 

da Silva, data de nascimento: 01/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 81345771. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos, ingressada por L. O. 

P., sua representante legal Laura da Silva Oliveira, em desfavor de Artur 

Simões Pereira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

Advertência: Sob pena de extinção do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969315 Nr: 9042-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDSM, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS 

MARTINS, Cpf: 02897589124, Rg: 16165055, Filiação: Santa Gonçalves 

Pereira e Jose Alves dos Santos, data de nascimento: 09/07/1988, 

brasileiro(a), natural de Nova Brasilandia-MT, casado(a), do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Interdição, ingressada por Cláudia Gonçalves 

dos Santos Martins, em face de de seu pai José Alves dos Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 969315Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 
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encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: Sob pena de extinção do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903942 Nr: 32815-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKQM, FKQDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFM

 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): THAYLA KENAY QUEIROZ MAXIMIANO, 

Filiação: Fernanda Katerine Queiroz de Paula e Rafael Ferreira Maximiano, 

data de nascimento: 18/02/2008, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT e 

atualmente em local incerto e não sabido FERNANDA KATERINE QUEIROZ 

DE PAULA, Cpf: 03346391159, Rg: 239832-7, Filiação: Euripedes 

Barsanulfo de Paula e Fatima Lénir Ernestina de Queiroz, data de 

nascimento: 05/09/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

diarista, Telefone 9239-4177/9239-7169. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, para 

darem prosseguimento ao feito.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos, ingressada por T. K. 

Q. M., sua representante legal Fernanda Katerine Queiroz de Paula, em 

face de Rafael Ferreira Maximiano.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

903942Determino a intimação pessoal da parte Exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: Sob pena de extinção do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1142461 Nr: 28497-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDC, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMEN SOARES DE CARVALHO, Cpf: 

20125801149, Rg: 110294-0, Filiação: Matilde Soares, data de nascimento: 

02/11/1958, brasileiro(a), natural de Corumba-MS, casado(a), diarista, 

Telefone 3665-3720. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Interdição, ingressada por Carmen Soares de 

Carvalho, em face de Matilde Soares.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1142461Determino a intimação 

pessoal da requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: Sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065242 Nr: 53310-87.2015.811.0041

 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: VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:180.842/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR APOLINÁRIO FILHO, Cpf: 

04329392968, Rg: 214.024 , Filiação: Oreste Faleiro da Silva e Vitor 

Apolinário da Silva, data de nascimento: 23/08/1950, natural de 

Maringá-PR, casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE acima qualificado, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Sob pena 

de extinção do feito.

Resumo da Inicial: Ação de Recolhimento de Paternidade c/c Anulação de 

Registro Civil de Nascimento, ingressado por Vitor Apolinário Filho, em 

face de Lucas Vinicius Rodrigues Pereira e Magda Karoline Aline 

Rodrigues.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e 

encaminhem –se os autos ao MP.Por fim, conclusos.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, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762961 Nr: 15514-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁRITA BATISTA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 
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OAB:15.283-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CERES BILATE BARACAT - 

OAB:12.869

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÁRITA BATISTA CABRAL, Cpf: 

46880178120, Rg: 0517942-4, divorciado(a), do lar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Cobrança, ingressada por Cárita Batista 

Cabral, em face de Paulo César de Figueiredo.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção 485, III, CPC. Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público, por fim conclusos.Cumpra-se

Advertência: Sob pena de extinção.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878879 Nr: 16064-91.2014.811.0041

 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: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:13345/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA CRISTIANE GOMES DA 

COSTA, Filiação: Juassara Gomes da Costa e Angelo Zerino da Costa, 

brasileiro(a), divorciado(a), Telefone 9295-6285. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERIDA acima qualificada, 

para manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Resumo da Inicial: Ação de Guarda com Liminar de Busca e Apreensão de 

Menor com Pedido de Tutela Antecipada, ingressado por Robson da Silva, 

em face de Andreia Cristiane Gomes da Costa.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Autos n.º 878879Diante do 

pedido de desistência feito pela parte Autora (fls. 221) determino a 

intimação da parte Requerida para que se manifeste no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 4º do Artigo 485 do CPC. (fls. 

75/81).Não sendo encontrada a Requerida, intime-a via edital, pelo prazo 

legal mínimo.Cientifique – se a parte Requerida que, decorrido o prazo sem 

manifestação, presumir – se- á concordância com o pedido do 

Autor.Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos para 

homologação do pedido de desistência.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 24 

de julho de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718661 Nr: 9337-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPLC, IRISMAR PEREIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL FAUSTO CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ROMANI - 

OAB:12143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE PEREIRA LEMOS COSTA, Cpf: 

14553231875, Rg: 247.07715, Filiação: Irismar Pereira Lemos e Odenil 

Fausto Conceição da Costa, data de nascimento: 07/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código de Processo 

Civil (art. 485, IV, DO NCPC).

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS interposta por 

Irismar Pereira Lemos em face de Odenil Fausto Conceição da Costa.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE CUIABÁ Quinta Vara Especializada de Família e 

SucessõesVistos em correição.Código nº 718661.Realizada a consulta via 

Sistema Infoseg, cumpra-se a decisão de fls. 49. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de 

junho 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, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815802 Nr: 22256-74.2013.811.0041

 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: RODRIGO NAKAMUTA IZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MASSAYUKI IZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE G. F. BALDUINO - 

OAB:13.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS HELENA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:6897

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO MASSAYUKI IZAWA, Cpf: 

36264547115, Rg: 448.658, Filiação: Naomiti Izawa e Yoco Ota Izawa, 

data de nascimento: 21/03/1967, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, divorciado(a), securitário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para, regularizar sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia nos termos 

do art. 76, § 1º, II, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Revisional de AlimentosAutos n.º 

815802Diante da impossibilidade de intimar o requerido para cumprir o 

despacho de fls. 94 (fls. 98), expeça-se edital a fim de intimá-lo para 

regularizar sua representação processual sob pena de extinção do feito, 

conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 10 de maio 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, 18 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 779325 Nr: 32770-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WALDIR UBIRAJARA LOPES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FABIANO BORBA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a expedição de Alvará Eletrônico n° 419523-P / 2018, conforme 

dados bancários de fl.173 verso, e determinação de fl.182. Faço os autos 

conclusos.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020725-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIA APARECIDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMMANUEL DA SILVA OAB - SP239015 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO YOSHIAKI ASSATO (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 

14219619, 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.. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020292-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. F. (REQUERENTE)

H. G. G. DE F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GHENO OAB - 042.538.011-45 (REPRESENTANTE)

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR JOSE DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1020292-53.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Comunique-se ao 

deprecante, prestando as informações. Após, atingida à finalidade, 

observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com 

as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001602-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. F. (AUTOR)

F. S. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. G. F. (RÉU)

 

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 

14244510, impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018. 

Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265663 Nr: 23412-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 23412-44.2006 (Cód. 265663)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de desentranhamento formulado à fl. retro, mediante a 

juntada de cópias aos autos.

No mais, arquivem-se os autos.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341091 Nr: 11350-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJS, ZCDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO THADEU PRADO DE 

MORAES - OAB:11.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, MAURO THADEU PRADO DE MORAES - 

OAB:11.526/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO ALVES 

ZANARDO, para devolução dos autos nº 11350-98.2008.811.0041, 

Protocolo 341091, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 931783 Nr: 50276-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA ANGELINI PERRI, MOACIR PERRI NETO, IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELO D. PERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO RICCI FILHO - 

OAB:5232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) ENZO RICCI FILHO a 

devolver os autos em epígrafe 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1166997 Nr: 38807-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDM, FGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 

- OAB:19.000 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 
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fundamento no art. 431 e seguintes da C.N.G.C. e art. 234 do CPC, 

impulsiono os autos para intimar o(a) advogado(a) ANDRE DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA a devolver os autos em epígrafe 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.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018381-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015718-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGRID ELAINE DA CUNHA GOMES DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007571-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VIEGAS FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017648-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE DE MORAES LIMA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002057-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "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. 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 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: 1013924-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN FERNANDES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020789-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela, requerido na inicial. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Sem prejuízo da providência supra, colha-se parecer ministerial. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 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: 1013829-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBJ AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARVALHO PIMENTEL OAB - GO18649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015174-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MEIRELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017035-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LIMA ALFAIA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 370405 Nr: 6967-43.2009.811.0041

 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: DEBORAH MAZEI ALVES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.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, 17 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 368737 Nr: 6161-08.2009.811.0041

 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: JOÃO FRANCISCO MACIEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Consigno que, neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem 

ônus, uma vez que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, verba que 

deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos meios legais, 

mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na CNGC/MT. 

Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II 

).Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ).Oportunamente deliberarei 

s o b r e  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e a l i z a ç ã o  d e  a u d i ê n c i a 

instrutória.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 

de julho de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960635 Nr: 5095-80.2015.811.0041

 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: ANDERSON JESUS DOS SANTOS, REUMAR ALVES DE 

JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARILCI DE 

SOUZA COSTA E SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Autos n.º 960635 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de conta (fl. 441), AUTORIZO o levantamento 

do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora dos 

medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 837464 Nr: 42269-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Autos n.º 837464 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799124 Nr: 5543-24.2013.811.0041

 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: JUCILEY AUGUSTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEM DE SOUZA CORRÊA ABREU, MUNICIPIO 

DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - 

OAB:15734/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) 

- OAB:3.632/MT, TARGUS RIGON WESCA - OAB:7.530

 Autos n.º 799124 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 414.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 988340 Nr: 17802-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Autos nº 988340 – Embargos à execução

 Vistos etc.

 A parte executada, ora embargante, opôs embargos de declaração em 

face da decisão proferida às fl. 41, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 44/50).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, intimem-se as partes para manifestarem quanto à informação 

prestada pela Contadoria Judicial (fls. 42/43), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 319591 Nr: 21838-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELIZE GRUN, DIRCE RODRIGUES, GONÇALO DOS 

SANTOS, JOACYR ORMOND SOUZA, JOÃO ANTONIO CAVALINI 

SOARES, JOSÉ LUIS XAVIER, MAURICIO CASALI, NEURIZÁ ALVES DE 

OLIVEIRA, LUIZ NACHIBAL, JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES, 

MARCILEY CARDOSO CAVALCANTE, MARIA DA SILVA CARVALHO, 

MARIA LUCINDA CASTILHO DE MOURA, MARIA LUIZA GOMES DA SILVA, 

TEREZA LUCIA SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 319591 – Execução

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido na espécie.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870422 Nr: 9901-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA HORA, JOSENICE PEREIRA 

LEMES, MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA, MARIA RODRIGUES DA 

SILVA ROSA, FLORINDA FERREIRA DA SILVA, MIRACY DE ALMEIDA 

CAMPOS, MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA, JOILCE FÁTIMA DA 

SILVA, DOMINGAS MORAES NUNES, MARIA LUZIA DE OLIVEIRA 

GONZAGA

 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 - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 870422 – 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, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 883208 Nr: 18678-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 883208 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 339, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859479 Nr: 1326-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARMELITA CARMEM LUBE, CARMINDO JOÃO DE 

ABREU, GERALDA ODETE COIMBRA RANZULLI, IVANILDA MARIA DA 

SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 

SILVA, SOFIA DE BRITO BRAGA, SEBASTIANA MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 859479 – 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, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032118 Nr: 37784-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359 OAB/MT, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.113-E/MT

 Autos n.º 1032118 – Embargos à execução

 Vistos etc.

Ante a concordância da autarquia ré (fl. 48v), HOMOLOGO os cálculos 

constantes de fl. 44v e DETERMINO a expedição do competente RPV de 

acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 387524 Nr: 23528-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ALVES BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.113-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Autos n.º 387524 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 407068 Nr: 38689-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARUMI KAVAMURA ARISSAVA, HELENA BENEDITA 

VITOR ALMEIDA, HELENA CARVALHO FERREIRA PINTO, HELENA BRUNO 

DE FARIAS, HELENA FERREIA DA SILVA, HELENA FIALHO DA SILVA, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO, HELENA LEAL DE BRITO, HELENA ISPER MENDONÇA, HELENA 

MARIA DA COSTA CHAGAS, HELENA MARIA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 407068 – 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, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838268 Nr: 42971-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PINTO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 838268 – 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, 17 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402704 Nr: 35361-60.2009.811.0041

 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: GONÇALVES ARANTES & BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AG. ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 
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DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Autos nº 402704 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 O requerido Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração em 

face da sentença prolatada à fl. 323, aduzindo, em síntese, haver omissão 

no citado comando judicial (fl. 326/326v).

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, 17 de julho de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878859 Nr: 16043-18.2014.811.0041

 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: MICHAEL FERREIRA SOUZA GEHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS SANTOS 

- OAB:PROC. DO ESTADO, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13.100/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para o primeiro Impetrado, sem 

manifestação. Sendo assim, impulsiono os autos intimando o segundo 

Impetrado, qual seja, a FUNCAB, para tomar ciência da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 945270 Nr: 57556-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLPHO CALMON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Analisando os autos, infere-se que a parte autora deixou de realizar a 

emenda à petição inicial determinada à fl. 40, conforme certidão lavrada à 

fl. 41, o que impõe o seu indeferimento nos termos do art. 330, IV, e a 

extinção do processo consoante art. 485, I, ambos do CPC/2015.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 320, 321, parágrafo único, e 

330, IV do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o 

que faço com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais 

devidas e eventualmente remanescentes. Sem condenação em honorários 

advocatícios, uma vez que não houve citação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Proceda-se conforme dispõe a CNGC em relação às custas processuais 

devidas.

Transitada em julgado e cumpridas todas as providência acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872283 Nr: 11250-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, VINICIUS MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003493-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RITA FERREIRA DE MATOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DE OLIVEIRA PAMPADO CASQUEL BERLOFFA OAB - 

SP203166 (ADVOGADO)

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006719-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIMAR OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011330-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016086-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019241-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA OAB - MT22351/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos, etc. A Parte Autora, ao ID. 14204689 relatou o descumprimento da 

liminar concedida ao ID. 14038236 e requereu aplicação de multa e 

intimação pessoal da Direção Geral da Polícia Civil do Estado de Mato 

Grosso para cumprimento da decisão. É o que merecia relato. Decido. Não 

é caso de aplicação de multa, haja vista sua comprovada ineficácia no 

cumprimento das decisões judiciais e por ter o Judiciário meios menos 

gravosos para fazer cumprir suas determinações. Desta feita, determino a 

intimação pessoal do Diretor da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso para que cumpra a decisão de ID. 14038236, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, providenciando a inclusão do nome do autor na 

lista de convocação para a prova de exames físicos, a realizar-se nos 

dias 21 e 22 de julho de 2018. Expeça-se mandado, devendo ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016883-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCALITH SABINA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

Vistos, etc. Intimada para indicar o correto valor da demanda, a autora, no 

petitório de ID. 14100579, emendou a inicial para fazer constar como valor 

da causa o montante de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). 

Dessa forma, verifico que o valor atribuído à causa pela Requerente não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, atualmente em R$ 

57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, 

constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009: “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. A Resolução nº 

004/2014/TP dispõe ainda: “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 

1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada 

às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 

(...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”. Portanto, diante do caráter absoluto da 

competência prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da 

causa e a matéria podem ser utilizados como critérios para fixação de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme 

entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGO 

6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) Por todo o exposto, declino a 

competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020806-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA RIBEIRO TAQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: 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 junto ao veículo no órgão de trânsito, 

além de comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto ao 

impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019598-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

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, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852831 Nr: 55607-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865604 Nr: 6059-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME TREVIZAN TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007777 Nr: 26697-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABENILDES EVANGELISTA SANTANA, DEVANIR 

TADEU DA SILVA, ERONIL AMBRÓSIO DE ARRUDA, FELICIANO JOSÉ 

RIBEIRO NETO, EDSON TALISMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022750 Nr: 33288-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA

 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: LUIS OTAVIO TROVO - 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 entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1054634 Nr: 48591-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA, AIRTON 

PRAXEDES DA SILVA, IZABEL ALVES MARTINS, IZABEL GOMES 

SANTANA, LUIZA DOS ANJOS DA SILVA, DARIA PEREIRA DA SILVA, 

MARIA BISSOLI VITORAZZI DE PAULA, NELIDA TORRACA DE MATOS, 

VERA MARIA D'ELIA RIEDER, VERTUDE PINTO DE OLIVEIRA, ZILA LEITE 

DE SOUZA

 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: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870705 Nr: 10095-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MENDES DOS SANTOS, BENEDITO AMANCIO 

NAZARIO FILHO, JOSÉ FERNANDES DE PAULA, VALDECI SERAFIM DA 

SILVA, ANA MARIA DA LUZ, ANA MARQUES DO NASCIMENTO, GERSON 

JOSE DA SILVA, JOÃO GOULART COSTA, ALCIMAR BORGES FONSECA, 

UBERLANDIA NOBRE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010435-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FREITAS RIBEIRO OAB - 284.315.101-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos etc. Trata-se de petitório no qual a autora, após decisão 

denegatória de liminar, requer o declínio da competência para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser R$ 

30.000,00 (trinta mil) e, portanto não ultrapassar o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. É o que merecia relato. Decido. Tenho sustentado ser da 

competência das Varas de Fazenda Pública o processamento e 

julgamento das ações onde figurem como parte autora pessoa que esteja 

sendo representada por curador, em razão da complexidade. Neste 

sentido a jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE VERBAS 

DE CARÁTER EVENTUAL E INDENIZATÓRIO - COMPLEXIDADE DA CAUSA 

CONFIGURADA - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO 

ESPECIAL - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - 

PROCEDÊNCIA. O processo no juizado especial é regido pelos princípios 

da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que 

demandam dilação probatória intensa. (TJMT. Conflito de competência nº 

151914/2014. Rel. Des. João Ferreira Filho. Data de julgamento: 

15-06-2015). Assim, sendo, indefiro o pedido de declínio de competência 

feito no petitório de ID. 13032919. Cumpra-se integralmente a Decisão de 

ID. 12854878. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016883-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCALITH SABINA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE SOUZA OAB - MT18638/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos, etc. Intimada para indicar o correto valor da demanda, a autora, no 

petitório de ID. 14100579, emendou a inicial para fazer constar como valor 

da causa o montante de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). 

Dessa forma, verifico que o valor atribuído à causa pela Requerente não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, atualmente em R$ 

57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, 

constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e 

julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que 

a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009: “É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. A Resolução nº 

004/2014/TP dispõe ainda: “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 

1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada 

às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 

(...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “no 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta”. Portanto, diante do caráter absoluto da 

competência prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da 

causa e a matéria podem ser utilizados como critérios para fixação de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme 

entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGO 

6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) Por todo o exposto, declino a 

competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016240-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMANARA ROSA METELO DA SILVA OAB - MT23176/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 2016, por 

meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na conciliação 

ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta finalidade, em 

homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019942-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERODOTO SOUZA FONTENELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se a parte Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 
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Civil). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019986-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY RODRIGUES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos. A Requerente colaciona aos 

autos suas fichas financeiras em anexo, todavia, observam-se nos 

aludidos documentos que o autor possui condições de arcar com as 

despesas processuais, uma vez que o pagamento não inviabilizaria o seu 

sustento e de sua família, razão pela qual indefiro o pedido de Justiça 

Gratuita. Desta feita, determino a parte Requerente que recolha as 

despesas das custas processuais e diligências no prazo de 15 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do 

CPC. Após, concluso. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020430-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FURIAMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isto, oportunizo a autora emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

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: 1020601-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDYL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isto, oportunizo ao autor emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

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: 1020770-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Posto isto, oportunizo ao autor emendar a inicial para 

demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua declaração 

de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

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: 1034463-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TAVARES PIMENTEL (IMPETRANTE)

ROSENILDA MARIA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

MARIA CLEUZA ORTT SAQUETE (IMPETRANTE)

PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES (IMPETRANTE)

ELTON GUILHERME CRISOSTOMO (IMPETRANTE)

ADELIA MARIANO BILHARES (IMPETRANTE)

HELIO MIRANDA DAS NEVES (IMPETRANTE)

PLINIO CRISTIANO ORTT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016070-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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HELIO ZECCHIN JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010903-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMAR GUMS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para informar nos autos, no prazo de 05 dias, o endereço 

correto da prestadora de serviço, para que se proceda a correta 

intimação para fornecimento dos medicamentos. 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: 1005766-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE M. DOTTO E CIA. LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Certifique-se acerca do recolhimento das custas e da 

taxa judiciária, intimando-se o autor para regularizar tal situação, acaso 

pendente. 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: 1002282-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos. Processo indevidamente paralisado. Ancorado no poder geral de 

cautela, opto em auscultar o impetrado, antes de decidir acerca do pedido 

de liminar. Notifique-se o impetrado, intimando-se a d. Procuradoria.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853706 Nr: 56346-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ANTUNES DE BARROS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855470 Nr: 57904-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONRADA SANTOS DE LIMA, ALESSANDRA NUNES DE 

SIQUEIRA, SANDRA EMILIA DE MORAES, ANA MONTEIRO LISBOA, ELIZA 

MARIA DE OLIVEIRA, NEIVA SIQUEIRA E SILVA, MARIA HELENA DA 

SILVA, SILVANO BISPO DA SILVA, JOSILDA MOREIRA DE ANDRADE, 

EDINALVA DOS SANTOS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042921 Nr: 42955-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MOIZES SILVA, BERNARDINO DIAS CAPELA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15398

 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910347 Nr: 37098-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON EURÍPEDES RODRIGUES, WILMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 
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LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:14476/O

 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923184 Nr: 45340-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033286 Nr: 38263-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ALVES RODRIGUES, MAURA MILANI, 

MARCELO COSTA BISPO, JUICÍLIA MARIA DE ALBUQUERQUE, JONEIDE 

MARTINHA ALBUQUERQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS PROC DO ESTADO - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814764 Nr: 21222-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO BARCELLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO E SILVA ARAUJO - 

OAB:123841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL BUSSIKI - 

OAB:1194/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.

Intime-se.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059679 Nr: 50898-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIME APARECIDA DA COSTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Vistos.

 Intime-se o autor para impugnar os termos da peça contestatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1052354 Nr: 47559-22.2015.811.0041

 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: EMILIANO JERÔNIMO DE ALMEIDA

 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:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1311472 Nr: 11254-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIO JESUS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia dos pareceres elaborados pela Controladoria-Geral do 

Estado e pelos Técnicos da PGE/MT acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 234575 Nr: 37374-71.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT

 Vistos,

Manifeste-se a parte Exequente acerca da petição de fls. 200/202, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, façam-se os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 868070 Nr: 8008-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI PEREIRA VIEIRA, JUSSARA MARTINS DE 

CAMPOS, JUSCELINO DE SIQUEIRA CALDAS, IGNES MARTHA GUETHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, a ser suportado pelos vencidos em igual 

proporção, nos termos dos artigos 85, § 3º, I c/c §4º, III, e 87, todos do 

Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se o necessário e arquivem-se os presentes autos com 

as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 17 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 330963 Nr: 2465-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO LIMA DE FREITAS, BRAULIO GARCIA 

GUIMARÃES, ILARIO JOSE TOMAZINE, CARLOS ROBERTO GOMES 

FERRAZ, EDSON ALVES TITO, INÊS SALETE CHAIA RIBEIRO, SEBASTIÃO 

CLEODIL DE ARRUDA, JOADIR BUENO PACHECO, ROBERVAL URQUIZA 

CAVALCANTE, JOÃO ALVES RODRIGUES, LAURI MARTINS RIBEIRO 

BANDIERA, SALATIEL FRANCO DO NASCIMENTO, SAMUEL FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

os holerites referente aos meses de julho a dezembro de 2017, bem como 

os holerites de 2018.

Com a juntada, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial.

Após, voltem-me os autos conclusos para nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 945226 Nr: 57525-43.2014.811.0041

 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: PAULO ALBERTO DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se o necessário e arquivem-se os presentes autos com 

as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 17 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1048958 Nr: 45894-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA ALVES DE MORAES, MIRACY FERREIRA 

ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - OAB:17.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios 

contidos no art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade 

da obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895198 Nr: 26644-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:20.261-B, MARCELO DE OLIVEIRA VIANA - OAB:22796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

apresentar a competente prestação de contas do valor pago pelo alvará 

judicial nº 395009-3/2018, trazendo a nota fiscal pertinente, nos termos da 

cota ministerial de fls. 199.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 946604 Nr: 58387-14.2014.811.0041

 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: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LUCIA CORREA DE ALMEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se o necessário e arquivem-se os presentes autos com 

as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 17 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 782709 Nr: 36363-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. B. HERANI JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 
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MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 

269, I, do CPC e, via de consequência, concedo a ordem mandamental, 

para consolidar os termos da liminar parcialmente deferida no nascedouro 

destes autos, bem como para declarar a inconstitucionalidade incidental e 

a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, por ofensa aos 

artigos 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da CF/88 e 26, inciso III e § 1º da LC 

87/96, com efeitos ex tunc, declarando ainda a nulidade dos lançamentos 

tributários realizados com base nos regimes de tributação questionados 

até a data do ajuizamento da ação.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força da disposição específica 

contida no § 1º do artigo 14 da Lei n.º 12.016/09. Após o decurso do 

prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 867070 Nr: 7237-91.2014.811.0041

 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: ANÉZIA DELGADO DA SILVA, ALAIR MARIA FORTES 

DE OLIVEIRA, BENEDITO LOPES PEREIRA, ILMA MARIA DE MATOS 

SAVOINE, FABRICIO EDUARDO FERNANDES, MIRIAN CONCEIÇÃO 

VITALINO GOMES, LUIZA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, MARILINA 

APARECIDA DE ARRUDA, MARILZA MOREIRA DA SILVA FOGAÇA, MAIZE 

DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, a ser suportado pelos vencidos em igual 

proporção, nos termos dos artigos 85, § 3º, I c/c §4º, III, e 87, todos do 

Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se o necessário e arquivem-se os presentes autos com 

as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 17 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 934231 Nr: 51544-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HERRERO POSTIGO, JOSÉ MIGUEL 

RODRIGUES, NAIR GOMES DUARTE, MARIA HELENA DA SILVA, JULIETHE 

APARECIDA MIRANDA RIVA, MARTA APARECIDA BENITES DOS SANTOS, 

NATALICIA FERREIRA MAGALHAES PACHECO, SIMONE CRISTINA 

FIGUEIREDO OLIVEIRA, SONIA LUCIA NELES, SIDNEY LUIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:PROC DO MUN

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1268734 Nr: 27245-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES BARBOSA

 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:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1268735 Nr: 27246-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO JOSE DE SANTANA

 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:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 883073 Nr: 18599-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MARIA ALVES GUIMARÃES, ANTONIA DE 

ARRUDA AQUINO, ELZIRA CAVALCANTE DA SILVA, MARIA JOSE DOS 

SANTOS SILVA, WANDERSON MANOEL DE SOUZA, OALAS APARECIDO 

MORAIS DOS CAMPOS, CARLINA NOGUEIRA RIBEIRO, VINCENTINA 

RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819414 Nr: 25686-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4.813/MT, ROSANA DE B. B. ESPOSITO - OAB:4531/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VENICIUS YUTAKA 

HARIMA, para devolução dos autos nº 25686-34.2013.811.0041, Protocolo 

819414, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 741375 Nr: 38170-52.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANILSON MAURÍCIO DE SOUSA

 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, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC, para determinar a implantação do auxílio-acidente em favor do 

autor, a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do último 

benefício previdenciário que lhe foi concedido (30/11/2005 – fl. 57), 

observada prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que antecede ao ajuizamento da ação (24/10/2006), devendo as eventuais 

parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros moratórios 

calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de 

poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e correção 

monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada 

vencimento, até o efetivo pagamento.Sem custas.Considerando a 

procedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, condeno o réu 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC).Decisão sujeita 

ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do STJ. Dessa 

forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 803788 Nr: 10244-28.2013.811.0041

 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: GILDO EZIDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - MT, MUNICIPIO DE CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLI LIMA DOS SANTOS 

FERRARI - OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Manifestem-se as partes acerca da proposta de honorários periciais 

ofertada às fls. 393/395, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 382/383 em todos os seus termos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 864587 Nr: 5294-39.2014.811.0041

 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: ADENALZE MENDES DE MELO, ALZIRA DE ARRUDA 

ALMEIDA, JOSÉ ARLINDO MONTEIRO DA COSTA, GENESIO HONORATO 

MAGALHÃES, GENESIO DA PENHA COENGA, ISAAC PEREIRA CORDEIRO, 

JANETE PEDROSA DA SILVA, ORESTES BOAVENTURA DE MORAIS, 

OSVALDO RODRIGUES CHAVES FILHO, MARILY DA SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Sobre os novos doccumentos carreados aos autos pelo Estado de Mato 

Grosso às fls. 320v/534, manifestem-se os Requerentes, em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1028309 Nr: 35960-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE AUXILIADORA DE MIRANDA DOS SANTOS, 

LAURIANE APARECIDA DE FIGUEIREDO RODRIGUES, MARIA APARECIDA 

DE ANDRADE, BEATRICE BRAZ DE ARRUDA, MARIA DE FATIMA PEREIRA 

VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado pelos 

vencidos em igual proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 18 de julho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380033 Nr: 16399-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DÁCIO DE SOUZA PEREIRA 

ROLIM - OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907800 Nr: 35438-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPÍRITO SANTO CARNEIRO KAEFER, NEY 

MOREIRA DE SOUSA, RONALDO RIBEIRO DAMACENO, SOLANGE 

APARECIDA DALLA COSTA SILVA, UMBERTO LEOPOLDO MARQUES 

NASCIMENTO, VITURINO DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917563 Nr: 41787-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA KATIA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 267 de 480



- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931044 Nr: 49849-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO 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 entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982170 Nr: 15046-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005791 Nr: 25806-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BEZERRA, LUCÉLIA PEREIRA 

COSTA, TATIANA ELOÁ PILGER, ZAQUEU PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 "Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162,§4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939054 Nr: 54115-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO APARECIDO DE OLIVEIRA LOPES, ADÃO ALVES 

DA CRUZ SILVA, HUDSON DOS REIS MARINO, RENZZO EMANUEL 

MOREIRA DE SOUZA, SEBASTIÃO CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - 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 entender de direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 818838 Nr: 25140-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS GONÇALES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166/MT, JOANA ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIRÓZ - 

OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADVOCACIA GERAL DA 

UNIÃO - OAB:, DIEGO PEREIRA MACHADO - PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

 Intime-se o requerente para apresentar impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me cls.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 16 de Julho de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 772984 Nr: 26114-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES MARIA SIQUEIRA DA SILVA

 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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Assim sendo, diante do descumprimento da ordem, determino a intimação 

pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE EXECUTIVO DO INSS, bem 

como, do representante legal da Procuradoria Federal no Estado de Mato 

Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem imediatamente a decisão judicial 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, 

penais e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, 

conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, 

dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada via BACENJUD da conta 

bancária das autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 17 de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 798742 Nr: 5139-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNOT RUELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 EXECUÇÃO

 CÓDIGO: 798742

Vistos, etc.

Vindos os autos da Contadoria, e intimadas as partes, estas concordaram 

com o valor atualizado do débito.

Diante disso, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados à fl. 48.

Expeça-se o Ofício Requisitório, aguarde-se a quitação e arquive-se com 

as baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 799379 Nr: 5799-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO ESTRELA DE DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MIGUEL A. PELISSARI - 

OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a 

preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados para 

determinar a anulação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1024858-4, bem como dos débitos tributários objetos do referido 

documento e dos DAR’s nº 9990355234485, 9990387215265, 

9990394009608, 9990417989417 e 9990478848740, 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. 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.: 811624 Nr: 18111-72.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas pelo Requerido e JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.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.: 869123 Nr: 8883-39.2014.811.0041

 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: CHARLES MAGDO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 PROCEDIMENTO COMUM.

PROCESSO Nº: 8883-39.2014.8.11.0041.

CÓDIGO: 869123.

 SENTENÇA.

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Ordinária proposta por CHARLES MAGDO MARTINS 

DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando que seja 

determinado ao Requerido que proceda com a progressão do Autor para a 

classe “E” da carreira de investigador da Polícia Civil.

Aduz, em apertada síntese, que é servidor público estadual, integrante 

dos quadro da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ocupando 

o cargo de investigador de polícia, classe “C”.

Relata que, Com a alteração da Lei, o servidor requereu junto ao órgão 

competente, a progressão de classe, uma vez que possui todos os 

requisitos necessários para a progressão da classe C para a Classe E, 

contudo, Informa que o Requerido se manifestou no processo 

administrativo indeferindo o aludido pedido de Progressão.

Por fim pleiteia a que o Requerido proceda com a progressão do Autor 

para a classe “E” da carreira de investigador da Polícia Judiciária Civil

Com a inicial, vieram acostados os documentos.

Citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação, 

fls. 52/65, pugnando pela improcedência da demanda.

Às fls. 70/90, impugnação à contestação na qual o requerente rechaçou a 

contestação e ratificou a inicial em todos os seus termos.

Parecer Ministerial colhido às fls. 92/93.

Os autos me vieram cls.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

 Primeiramente, verifico que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Conforme relatado, o busca o Requerente a procedência da demanda a 

fim de que seja determinado ao requerido que realize a Progressão da 

classe ‘C’ para a classe ‘E’ de cargo investigador de polícia.

Verifica-se que o requerente é integrante dos quadros da Polícia Judiciária 

Civil desde o ano de 2001, bem como informa que a lei que regulamenta 

sua carreira é omissa sobre o enquadramento de classe de servidores em 

exercício em relação ao tempo de serviço já cumprido e não aproveitado, 

requerendo a aplicação por analogia da lei n° 8.321/2005 que dispõe sobre 

a carreira dos profissionais da POLITEC/MT.

Cumpre destacar que a lei 8.321/2005, disciplina a criação da Carreira dos 

Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato 

Grosso - POLITEC/MT, e dá outras providências.

Entretanto, existe lei específica que regulamenta a carreira da Polícia 

Judiciária Civil de Mato Grosso, qual seja, a lei complementar n° 407/2010, 

que disciplina em seus art. 145 a 147, a progressão horizontal, senão 

vejamos:

Art. 145 A progressão horizontal é a elevação do policial civil à classe 

imediatamente superior.

Art. 146 O processo de progressão horizontal do cargo do policial civil 

inicia¬-se com o seu requerimento dirigido ao Delegado Geral de Polícia 

Judiciária Civil responsável pela homologação, e observará os seguintes 

requisitos:

 I ¬ da Classe A para B ¬ cursos que totalizem 200 (duzentas) horas, 

específicos na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado 

Geral de Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

 II ¬ da Classe B para C ¬ ensino superior completo, mais outros cursos 

que totalizem 250 (duzentas e cinquenta) horas, específicos na área de 

atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia 

Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia;

III ¬ da Classe C para Especial ¬ ensino superior completo, mais título de 

pós¬ graduação lato sensu; e, exclusivamente para o Delegado de Polícia, 

Curso Superior de Polícia devidamente autorizado pelo Delegado Geral de 

Polícia Judiciária Civil e homologado pela Academia de Polícia.

Art. 147 Os cursos utilizados para progressão às classes "B" e "C" 

deverão ter carga horária igual ou superior a quarenta horas, específicos 

na área de atuação, devidamente autorizados pelo Delegado Geral de 

Polícia Judiciária Civil e homologados pela Academia de Polícia Judiciária 

Civil.

 Parágrafo único. A progressão horizontal obedecerá à titulação exigida, 

com interstício de 03 (três) anos da Classe ‘A’ para ‘B’, 03 (três) anos da 

Classe ‘B’ para ‘C’ e 05 (cinco) anos da Classe ‘C’ para Especial.

 Desta feita, para a obtenção da Progressão Horizontal no cargo de 

investigado de polícia, se faz necessário o cumprimento do interstício 
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mínimo e ainda de determinados requisitos, como titulação e realização de 

cursos específicos.

Em análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que o 

Requerente foi promovido para a Classe “C” em 03 de dezembro de 2010 

com efeito financeiro a partir de 24.08.2010, ou seja, no período de 

vigência da lei 407/2010, assim, ainda que tenha integrado os quadros da 

carreira da Polícia Judiciária Civil no ano de 2001, se mostra imprescindível 

o cumprimento do interstício e dos demais requisitos dentro de cada 

Classe, o que não restou demonstrado.

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação da lei 8.321/2005, por 

analogia, isso porque, além de tratar de progressão da carreira de 

servidores da Politec/MT, há que se asseverar a existência de lei 

específica que prevê os requisitos mínimos para a ocorrência da 

progressão horizontal, os quais, ao meu ver, não restaram preenchidos 

pelo requerente.

Assim, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL - PRELIMINAR - SECRETÁRIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

- ILEGITIMIDADE - ACOLHIMENTO - MÉRITO - CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROGRESSÃO HORIZONTAL - LEI 9.399/2010 - TESE DE REVOGAÇÃO 

OBLÍQUA DO ART. 7º, §3º, DA LEI 8.515/2006 - INOCORRÊNCIA - LEI QUE 

ESTABELECE DISPOSIÇÃO ESPECIAL A PAR DAS JÁ EXISTENTES - 

SERVIDORA COM TITULAÇÃO ACIMA DA EXIGIDA PARA A CLASSE 

IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRETENDIDA PROGRESSÃO HORIZONTAL 

“PER SALTUM” DA CLASSE INICIAL PARA A CLASSE SUPERIOR - 

IMPOSSIBILIDADE - LEI DE EFICÁCIA TRANSITÓRIA QUE EXCEPCIONA A 

REGRA GERAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DEPOIS DE EXPIRADA 

A OBRIGATORIEDADE DA LEI - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - 

TRATAMENTO DIFERENCIADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

INOCORRÊNCIA - SERVIDORES EM CONDIÇÕES DIVERSAS - SERVIDORA 

QUE NÃO SE ENQUADROU NA SITUAÇÃO JURÍDICA CONTEMPLADA 

PELA LEI 9.399/2010 - LEI DE REGÊNCIA QUE DISCIPLINA O INGRESSO NA 

CARREIRA INICIAL E EXIGE QUALIFICAÇÃO E INTERSTÍCIOS PARA 

PROGRESSÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADO - SEGURANÇA 

DENEGADA.A legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo 

passivo da ação mandamental é aferida em função da possibilidade que 

detém para corrigir a ilegalidade suscitada. A deliberação acerca de 

progressão e promoção funcional de servidores é de competência 

exclusiva do Secretário de Estado de Administração (art. 3º, II, “a”, da Lei 

Complementar Estadual nº 239/2005).A Lei 9.399/2010 estabeleceu 

disposição especial a par das já existentes na regra geral, jungida aos 

servidores empossados a partir de 1º/01/2006, possuidores de títulos até 

a data de sua publicação, não havendo que se falar em revogação ou 

modificação da lei anterior, menos ainda de repristinação, máxime quando 

a ressalva na lei nova de eficácia transitória não tisnou a lei de 

regência.Não caracteriza direito adquirido o ingresso no serviço público 

após o término da obrigatoriedade da lei de eficácia temporária, que 

excepcionou o interstício temporal como requisito específico à progressão 

funcional.O tratamento diferenciado entre servidores em situação jurídica 

diversa não afronta o princípio da isonomia.Na carreira dos Profissionais 

do Meio Ambiente de Mato Grosso, o servidor que possuir qualificação 

acima da exigida para a classe superior “terá direito às progressões 

horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, 

até atingir a classe correspondente a sua titulação” (art. 7º, § 4º, da Lei 

8.515/2006).

(MS 120675/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).

Nesse desiderato, destaca-se que a Administração Pública deve agir 

conforme a Lei, um vez que à luz do princípio da legalidade consubstancia 

na Carta Magna, todo ato administrativo deve estar estritamente a ela 

vinculada.

 Portanto, em razão da própria indisponibilidade do interesse público, o 

Ente Público, em cumprimento ao princípio da legalidade, só pode atuar nos 

termos estabelecidos pela lei, sob pena de nítida afronta à Constituição 

Federal de 1988.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE 

OS PEDIDOS vindicados na inicial, e, 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 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.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 903873 Nr: 32773-07.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCÍLIO DIAS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a 

preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS 

vindicados para:

a) Determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que conceda, a cada 

quinquênio de serviço prestado à Polícia Militar, a Licença Prêmio, desde 

que atendidas as exigências legais;

b) Assegurar ao Requerente Tarcílio Dias Figueiredo a continuidade dos 

serviços que vem prestando na função de Guarda Patrimonial, mesmo 

após completar 60 (sessenta) anos ou mais, enquanto reunir condições 

para desempenhar suas atividades;

c) Determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de aplicar o 

disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 394/2010.

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. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante 

determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 856584 Nr: 58878-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RUTH AMORIM DE JESUS, AUDENIR SEVERINO DA 

COSTA, AYRTON AGOSTINHO DE JESUS FILHO, ELINAR CAMPOS DE 

OLIVEIRA, FRANCISCA AMELIA MARQUES, CREONICE DE OLIVEIRA 

BARBOSA, REGINA LÚCIA BORGES ARAÚJO, WILMA GOMES DE 

OLIVEIRA, NOEMI AMORIM DE JESUS ALBUQUERQUE, MYRIAN TEREZA 

AMORIM DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 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, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 858455 Nr: 409-79.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA LARRANHAGAS DA SILVA, JAY SOARES DA 

SILVA, NELZINA MOREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 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, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 844780 Nr: 48579-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RENEUDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 375749 Nr: 12514-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAO LEITE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 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.: 889674 Nr: 23014-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIO 

CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada.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 ao Requerente para 

impugnar no prazo legal.Após, abro vistas ao Ministério Público, para que 

se manifeste no prazo de 15 dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021349-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LONDRINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR HIDEKI NAKAYAMA (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 1021349-09.2018.8.11.0041 

DIST.: 16/07/2018 15:35:59 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE LONDRINA - PR FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO 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, 17 de 

julho de 2.018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021345-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KERLI MARIA RONSANI - 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 1021345-69.2018.8.11.0041 

DIST.: 16/07/2018 15:25:48 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - 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, 17 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021337-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE 

CUIABÁ/JUIZ TITULAR CartPrec 1021345-69.2018.8.11.0041 - Confirmar 

despacho - inicial MUNICIPIO DE NOVA MUTUM X KERLI MARIA RONSANI - 

ME DIST.: 16/07/2018 15:17:02 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

DA COMARCA DE NOTA MUTUM - 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, 17 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021642-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MAURO MENDES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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 1021642-76.2018.8.11.0041 

DIST.: 17/07/2018 17:24:23 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE-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, 17 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021659-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA VALE DA LUA 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 1021659-15.2018.8.11.0041 

DIST.: 17/07/2018 17:57:21 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL E CRIMINAL 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, 17 de 

julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501596-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA OAB - MT4902/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNIC. Nº 0501596-31.2015.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 08:01:43 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ: 03.536.158/0001-79 ADVOGADO: 

DYNAIR ALVES DE SOUZA VALOR DA CAUSA: R$ 5.958,62 CDA's Nºs: 

2012/0783729; 2013/0834591; 2014/1074800; 2015/1229787. SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação da Empresa Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Empresa Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 272 de 480



devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Empresa Executada, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501072-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERONIDES CARLSO FERREIRA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501072-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:36:48 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: ERONIDES CARLSO FERREIRA EIRELI 

CNPJ: 04.322.360/0001-60 VALOR DA CAUSA: R$ 2.279,47 CDA's Nºs: 

2014/1085808; 2015/1243293; 2015/1243294. SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pelas CDA's 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada 

a citação do Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502096-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MENDES APOLINARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502096-97.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 12:29:26 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MIGUEL MENDES APOLINARIO CPF: 

513.234.861-00 VALOR DA CAUSA: R$ 4.751,46 CDA's Nºs: 

2012/0719835; 2013/0836442; 2014/1026957; 2015/1125293 SENTENÇA 

196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pelas CDA's descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o Executado no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo Executado, havendo constatação da 

inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do 

Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 
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devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Executado, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007222-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEDRO PLANEJAMENTO AVALIACOES E ASSESSORIA RURAL LTDA E - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007222-03.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/03/2017 10:10:40 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: CEDRO PLANEJAMENTO AVALIAÇÕES 

E ASSESSORIA RURAL LTDA E - EPP CNPJ: 01.843.368/0001-84 VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.917,11 CDA Nº 1420378 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela CDA descrita na 

inicial, referente ao não pagamento de ISSQN. Foi determinada a citação 

da Empresa Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Empresa 

Executado no pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Empresa 

Executada, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Empresa Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 03 de julho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001229-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRANCO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001229-76.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:11:02 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: GUILHERME FRANCO DE CARVALHO 

CPF nº 545.518.381-87 CDA's Nº's 1082365 - 1221914 - 1345113 VALOR 

DA CAUSA: R$ 293.952,76 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA's descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU's. Foi determinada a citação do 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte” - NEGOCIAÇÃO 352867 de 12/06/2018, 

onde se lê que as CDA's executadas (1082365/2013 - 1221914/2014 - 

13451130/2015) totalizavam R$345.459,10- (respectivamente 

R$123.049,40 + R$112.996,90 + R$109.412,80), tendo sido pago o valor 

de R$ 602.332,10, quantia referente também ao pagamento das CDA's nºs 

18683/205; 52664/2006; 144262/2007;286659/2008; 524963/2009; 

568292/2010; 740854/2011 e 866446/2012) - ID 13614307. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do 

CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 
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Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 38558 Nr: 514-88.2018.811.0082

 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: SERGIO MALHEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 24421 Nr: 844-27.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, OEIRAS 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIAS LTDA - EPP, 

ALESSANDRA NOGUEIRA PORTO NEVES, MARIA ODETE NOGUEIRA 

PORTO, JOSÉ EDUARDO PORTO, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO 

CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 5.920, Flávio Fernando Leal Lawall - OAB:MT 7701, 

JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 7.920, Patricia Cavalcanti 

de Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 27897 Nr: 237-43.2016.811.0082

 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: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Cuiabá/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BARROS - OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT, 

WILSON BELONE - OAB:19428/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 876-90.2018.811.0082

 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: CARLOS ALBERTO PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 37246 Nr: 3441-61.2017.811.0082

 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: LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia G. Podolan - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 87870 Nr: 11293-48.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAILDES GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES MARQUES CORDEIRO, SANDRO 

RENAN DE ARRUDA, TIAGO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MÁRCIO SALES DE 

FREITAS - OAB:7888/MT, RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAÚJO 

SANCHES - OAB:4083

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Assistente de acusação, o Dr. 

WANTUIR LUIZ PEREIRA, OAB/MT 11.171, que foi designado o dia 

21desetembro de 2018 as 13h30 horas, para a realização do julgamento 

do acusado pelo Tribunal do Juri.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 410606 Nr: 15319-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE CONCEIÇÃO LEMES, EZIEL LIANDRO 

PACHORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar o defensor do acusado Caique 

Conceição Lemes, a Drª. ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE, OAB/MT 

19.594, e o defensor do acusado Eziel Liandro Pachori, o Dr. ENIO 

MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, OAB/MT 13.695, que foi designado o dia 

24 de outubro de 2018 as 13h30hs, para a realização do julgamento do 

acusado pelo Tribunal Popular do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 346116 Nr: 6607-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de reiteração de pedido de afastamento da reincidência 

formulado pela defesa do recuperando, utilizando como novo fundamento 

o fato de que a primeira condenação que serviu de base à agravante da 

reincidência na condenação processada neste executivo penal teria sido 

indevidamente reconhecida pelo juízo sentenciante.

2. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido porque o mesmo já foi analisado anteriormente e, 

portanto, eventual irresignação deveria ter sido objeto de agravo em 

execução.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É o necessário. Decido.

5. Analisando detidamente o pedido formulado, verifico que há fato novo 

apresentado pela defesa – que permite o pronunciamento judicial, neste 

ponto – consistente na afirmação de que o recuperando não é reincidente 

porque não teria “cumprido pena” no processo que subsidiou o 

reconhecimento da reincidência na condenação que ora se executa, mas 

sim “suspensão condicional do processo” que não autorizaria a aplicação 

da aludida agravante.

6. Para tanto, instruiu o pedido com cópia da decisão que extinguiu a pena 

e determinou o arquivamento daqueles autos (fl. 99).

7. No entanto, melhor razão não lhe assiste, pois em consulta ao sítio 

eletrônico do TJ/MT, constata-se que o processo em referência (nº 

2692-15.2007.811.0011 – cód. 28807) não trata de “suspensão 

condicional do processo”, mas sim de um executivo penal concernente a 

condenação de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, pela 

prática do crime de tráfico de drogas, de maneira que a reincidência, tal 

como reconhecida na sentença executada nestes autos, está em 

consonância com o disposto no art. 63 do Código Penal.

8. Ademais, ainda que na parte inicial no despacho de extinção de fl. 99 

tenha constado eventual “suspensão condicional do processo”, 

verifica-se claramente que se trata de um equivoco na redação do 

referido pronunciamento judicial que não possui o condão de afastar a 

realidade contida nos autos que é justamente a condenação criminal do 

recuperando a uma pena de 05 anos e 04 de reclusão em regime 

inicialmente fechado pela prática do crime de tráfico de drogas.

9. Com relação aos demais questionamentos defensivos, em consonância 

com o parecer ministerial retro, entendo que a irresignação deve ser 

manejada por meio do recurso próprio pelo fato de já terem sido 

analisados por este juízo por ocasião da decisão de fls. 90.

10. Diante disso, no ponto em que analisado, indefiro o pedido formulado 

pela defesa, e, quanto aos demais questionamentos, deixo de analisá-los 

porque já houve pronunciamento judicial sobre os mesmos e, portanto, 

qualquer inconformismo deve ser atacado pela via recursal cabível.

11. Por fim, diante do quanto já decidido, homologo o cálculo de pena de fl. 

79 para os efeitos legais, devendo ser encaminhada uma cópia ao 

recuperando para ciência.

12. Intime-se e após, aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 105496 Nr: 9678-86.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WITER FARIAS PAELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Trata-se de executivo de pena em face do recuperando PAULO WITER 

FARIAS PAELO.

Às fls. 666/667 a defesa requereu a realização de novo cálculo de pena, 

fazendo-se constar o período de detração (02/07/2006 a 14/09/2006 e 

24/11/2004 a 15/02/2005), bem como a remição de 308 dias.

Com vista dos autos o Ministério Público manifestou favorável pela 

realização de novo cálculo de pena, a fim de que sejam contabilizados os 

dias de detração penal compreendidos entre 02/07/2006 a 14/09/2006 e 

24/11/2004 a 15/02/2005. Já em relação aos dias de remição, manifestou 

que os 308 dias de remição já haviam sido operados anteriormente à fl. 

399 para a concessão do mesmo benefício (fl. 669).

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, indefiro o pedido de remição de 308 dias, uma vez que já 

foram contabilizados no cálculo de pena de fl. 399.

De outro lado, em consonância com o parecer ministerial, determino o 

cômputo do período em que o reeducando permaneceu preso 

cautelarmente, quais sejam: 02/07/2006 a 14/09/2006 e 24/112004 a 

15/02/2005.

Assim, determino seja elaborado o cálculo de pena.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à defesa.

Cumprida a determinação supra, venham-me os autos para ulteriores 

deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 346116 Nr: 6607-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Vista às partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 392186 Nr: 14432-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PINTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jackeline m. martins pacheco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a realização da audiência admonitória de fls. 20/10/2017, JULGO 

PREJUDICADO o pleito da Defesa, de fls. 99/100.

Intime-se o penitente para juntar aos autos o comprovante de residência e 

de exercício de atividade lícita, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba
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 Cod. Proc.: 528666 Nr: 20498-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDIARA CLARINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JÚNIOR. OAB/MT: 6908-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

08/08/2018, ÀS 13:20 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 08/08/2018 às 13:20 horas para 

realização da audiência (01 testemunha). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 496493 Nr: 35681-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DA SILVA PAULA, LUCAS DA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. WESLEY ROBERTO AMORIM - OAB/MT 6610

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as Razões de Apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 473009 Nr: 12925-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DOS SANTOS PROENÇA, 

KENENTON DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE DE LIMA MUNIZ - 

OAB:8943/O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT, 

WALMIR CAVALHIERE DE OLIVEIRA - OAB:26.069

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/CONTRARRAZÕES

Prazo:05

Intimando:DR. WALMIR CAVALHIERE DE OLIVEIRA. OAB/MT: 2.699-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as contrarrazões de apelacao no prazo 

legal, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 515327 Nr: 7768-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SANTANA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB/MT 14.981

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as Razões de Apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 356146 Nr: 18056-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO ROSSI, MENEZ BATISTA DA ROCHA, 

ELAINE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9235/MT, 

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO(S) P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DRA. LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB/MT 9235

DRA. LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB/MT 15488

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

16/08/2018, ÀS 15:10 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): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 378243 Nr: 19802-84.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN RICARDE REIS, WAMBASTTHER 

OLLION BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - 

OAB:14615/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/ CONSTITUIR NOVO ADVOGADO

Prazo:10(DEZ)

Intimando:Réu(s): Renan Ricarde Reis, Cpf: 02407592140, Rg: 1960004-6 

SSP MT Filiação: Juraci da Silva Reis e Rosilene de Melo, data de 

nascimento: 24/07/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

funileiro, Endereço: Av. Filinto Muller, Residencial Jardim Aeroporto, Bloco 

B, Apto. 102, Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Varzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados. INTIMAÇÃO da audiência 

designada para o dia 15/08/2018, às 14:20 horas.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:
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Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 315028 Nr: 13970-75.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA, MARCELO 

NASCIMENTO DA ROCHA, PATRICIA APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB/AC 3878

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

20/08/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 336960 Nr: 18062-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUCIO DE MELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Mauro Lucio de Mello Filho, Cpf: 00023823186, Rg: 

1342847-0 SSP MT Filiação: Mauro Lucio de Mello e Miguelina Moraes de 

Mello, data de nascimento: 22/02/1984, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

casado(a), estudante, Endereço: Rua Dene, Nº 137, Ap 13, Bairro: Vila Re, 

Cidade: São Paulo-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 23/03/2018, às fls. 

174/180, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR MAURO LUCIO 

DE MELLO FILHO pelo delito descrito no Artigo 157, § 2°, I e II DO CP, à 

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 

13 (treze) dias-multa, regime aberto, nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. 

Sem custa processuais, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 332131 Nr: 12580-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 

VRADEMIR NEVES DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11192/MT, 

TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10589/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. EDIVAN FREITAS VIEIRA. OAB/MT: 11.192

DR. CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA. OAB/MT: 12572

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

185/192, nos autos acima mencionados, na qual os réus CARLOS 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA e VRADEMIR NEVES DE MESQUITA, foram 

condenados nas sanções do artigo 155, § 4°, INCISOS I e IV DO CP, 

respecivamente, à pena de 02 (dois) anos e 02 (três) meses de reclusão 

e pagamento de 13 (treze) dias-multa, regime ABERTO, nos termos do art. 

33, parágrafo 3º do CP e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, regime ABERTO, nos termos do 

art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514717 Nr: 7218-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TORRES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SA - 

OAB:2521, RICARDO SANCHES FILHO - OAB:

 Intimar a defesa do Réu Roberto Torres, para que, no prazo de 48 horas 

retifique a Resposta à Acusação em favor do acusado, sob pena de 

preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 166750 Nr: 14053-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI FERREIRA DA SILVA, EVERTON 

DANILO JESUS BATISTA, JONAS SOUZA DA CRUZ, JEFFERSON SILVA 

RONDON, ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA, RONI OLIVEIRA DA SILVA, 

NERIVALDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083, FABIO DA 

COSTA QUEIROZ - OAB:, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, MANOEL 

GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, MARCIO 

SALES DE FREITAS - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Intimar a defesa dos réus Rodinei, Rosivan e Roni, para no prazo legal 

apresentar memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 514722 Nr: 7223-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IAELSON NUNES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA, VALDINEI 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:25.553, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11.192

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II- Em relação ao pedido de revogação da prisão do acusado VALDINEI, 

INDEFIRO pelos mesmos motivos já explanados na decisão de fl. 272, 

motivo pelo qual MANTENHO a prisão do acusado. A decisão anterior é 

recente e a próxima audiência é próxima, não havendo fato novo para 

nova apreciação, bem como somente não estará findo o processo nesta 
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data por culpa da defesa.

III – Designo a audiência 30.08.2018 às 14h00min.

IV- Os presentes saem intimados da audiência designada.

V – Intime-se a testemunha de defesa Iaelson Nunes Duarte, no endereço 

declinado à fl. 279.

VI – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Valdinei)

DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado de defesa Ezequiel

EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos,

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providências.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 380165 Nr: 21873-59.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

“Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão do autuado FÁBIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, 

qualificado nos autos.

EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA, NOS TERMOS DO 

CNGC.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444633 Nr: 21463-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO SEBASTIÃO DA SILVA, ANDRE 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA FERNANDA SOUZA 

FARIA - OAB:9842

 Tendo em vista as informações e documentos juntados nos autos à fl. 

220, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JERONIMO SEBASTIÃO 

DA SILVA, o que faço com fulcro no art. 107, inciso I, do Código 

Penal.Quanto ao requerido pelo Parquet para determinar a condução 

coercitiva das testemunhas Willian Rubens Oliveira de Queiros e Alonso 

Alves Pereira Neto, que comungo do entendimento de que se a condução 

coercitiva de réus em processos é inconstitucional e não pode ser 

realizada, muito menos o é para vítimas e testemunhas.Se há 

constrangimento para quem responde a processo por ter, em tese, 

praticado crime, muitas vezes bárbaros e violentos, resta evidente que 

para as vítimas e testemunhas há muito mais, porque já estão 

constrangidas psicologicamente pela própria forma de participação na 

dinâmica delitiva. A condução coercitiva neste País não é diferente para 

criminosos e vítimas, sempre sendo estas retiradas de seus lares ou 

afazeres na frente de vizinhos, sem distinção da situação pretérita 

vivenciada.Com efeito, INDEFIRO o pedido de condução coercitiva, 

devendo a intimação recair sobre a sistemática tradicional.Tendo em vista 

a necessidade de readequação da pauta de audiências desta Vara, 

REVOGO a decisão anterior que designou audiência de instrução e 

julgamento nestes autos (fl. 218).Contudo este juízo não tem mais data 

disponível para os próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo 

CNJ.Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.Retifique-se a capa dos autos, dando baixa apenas no nome do 

acusado JERONIMO SEBASTIÃO DA SILVA.Às providências.Cuiabá-MT, 

16 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 143573 Nr: 12145-67.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA, CRISTIAN 

CAMARGO DE ARRUDA, RONDINELI FURTADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT, 

LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10394/MT, RICARDO 

PEDROLLO DE ASSIS - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12145-67.2009.811.0042 (CÓDIGO: 143573) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICORÉUS: ADILSON SARAIVA DE LIMA 

CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA RONDINELI FURTADO BATISTAVistos 

etc.1. Relatório:Sentença condenatória prolatada às fls. 1506/1513. O 

acusado ADILSON SARAIVA DE LIMA foi intimado da sentença 

condenatória em 20.03.201 e manifestou interesse em recorrer da 

sentença (fls. 1514/1517). A defesa interpôs recurso de apelação com as 

devidas razões (fls. 1559/1564). O recurso é tempestivo (fl. 1536).Já o 

acusado RONDINELI FURTADO BATISTA foi intimado em cartório da 

sentença condenatória em 18.04.2017 e manifestou interesse em recorrer 

da sentença (fl. 1525). O recurso é tempestivo (fl. 1536), contudo 

transcorreu em branco o prazo para a defesa do réu apresentar razões 

ao recurso de apelação (fl. 1566). Diante disso, foi expedido mandado de 

intimação para o acusado constituir novo advogado (fl. 1.567).Outrossim, 

o acusado CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA foi intimado da sentença 

condenatória (fls. 1571/1576), contudo seu advogado renunciou ao 

mandato (fl. 1580). Expedida carta precatória para o acusado indicar novo 

advogado para patrocinar sua defesa ou manifestar-se acerca do desejo 

de ser patrocinado pela Defensoria Pública em 06.07.2018 (fl. 1590), a 

qual ainda não foi devolvida.2. Fundamentação:Sendo assim, RECEBO a 

Apelação interposta pelo réu ADILSON SARAIVA DE LIMA de fls. 

1559/1564, em efeito devolutivo.3. Deliberações:Requisite-se a devolução 

da Carta Precatória expedida à fl. 1590, a fim de intimar o acusado 

CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA.Oficie-se à Central de Mandados para 

que apresente nos presentes a devolução do mandado nº 571894 

(intimação de RONDINELI) distribuído ao Oficial de Justiça Maurício 

Dellafina Mandado, sob pena de instauração de procedimento 

administrativo em face deste. Assinalo o prazo de 72 horas para 
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cumprimento.Após, ao Ministério Público para apresentar contrarrazões no 

prazo legal, em razão do recurso de apelação de ADILSON. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385161 Nr: 27203-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIO RODRIGO MEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 16.527, FERNANDA CAMILA U - OAB:36.949

 INTIMO DA DEFESA DO REU CACIO, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 342928 Nr: 2938-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi reconhecida em decisão exarada na data de 16/05/2018, 

a carência da ação, por falta de interesse de agir, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, em face do denunciado MARCELO DE ALBUQUERQUE, em 

observância ao principio da utilidade da jurisdição, com respaldo do art. 

485, Inc. VI do CPC, bem como declarou-se o perdimento em favor da 

União de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o 

crime, foi determinado restituição de eventuais documentos pessoais e 

objetos, a quem de direito, desde comprovada sua propriedade, sob pena 

de perdimento em favor da União após o prazo de 90 (noventa) dias e 

ainda a restituição da fiança, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias 

para comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada, 

son pena de perdimento de qualquer valor em favor do FUNPEN.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 352895 Nr: 14346-90.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAÍVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493/0, MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS 

SANTOS - OAB:12550

 Certifico que, foi reconhecida em decisão exarada na data de 16/05/2018, 

a carência da ação, por falta de interesse de agir, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, em face do denunciado LUIZ CARLOS DA SILVA, em 

observância ao principio da utilidade da jurisdição, com respaldo do art. 

109, Inc. V do CP c/c art. 485, Inc. VI do CPC, bem como declarou-se o 

perdimento em favor da União de eventuais objetos apreendidos que 

tenham correlação com o crime, foi determinado restituição de eventuais 

documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade, sob pena de perdimento em favor da União após o prazo de 

90 (noventa) dias e ainda a restituição da fiança, consignando-se o prazo 

de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da 

importância depositada, son pena de perdimento de qualquer valor em 

favor do FUNPEN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 479040 Nr: 18848-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES, 

FAGNER ANDRADE MARQUES, ALEXANDRE CONCEIÇÃO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9863, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, ROGÉRIO 

TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Intimo o advogado de Defesa do réu ALEXANDRE CONCEIÇÃO DE 

QUEIROZ MORAES para apresentar o endereço atualizado do Réu, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 334362 Nr: 15095-44.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE MOURA, JANE ALVES DE 

ARRUDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi reconhecida em decisão exarada na data de 16/05/2018, 

a carência da ação, por falta de interesse de agir, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, em face dos denunciados JOSE AUGUSTO DE MOURA e 

JANE ALVES DE ARRUDA MOURA, em observância ao principio da 

utilidade da jurisdição, com respaldo do art. 485, Inc. VI do CPC, bem como 

declarou-se o perdimento em favor da União de eventuais objetos 

apreendidos que tenham correlação com o crime, foi determinado 

restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de 

direito, desde comprovada sua propriedade, sob pena de perdimento em 

favor da União após o prazo de 90 (noventa) dias e ainda a restituição da 

fiança, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em 

Juízo para levantamento da importância depositada, sob pena de 

perdimento de qualquer valor em favor do FUNPEN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 493846 Nr: 33157-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE JESUS DA SILVA, DIEGO 

ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O

 Posto isso, com sustentáculo no art. 5º, “caput” e inciso LXV, RELAXO A 

PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU MATHEUS DE JESUS DA SILVA, aplicando, 

contudo as seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319 do CPP:I 

– Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença;II – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma 

forma o número de telefone para contato, comunicando-se o juízo 

qualquer alteração ou mudança;III – Recolhimento de forma integral em seu 

próprio domicilio nos dias de folga (sábados, domingos e feriados, durante 

o dia e durante a noite), além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no 

período das 20hrs da noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada 

existência de ocupação lícita que o force a permanecer nas dependências 

do local onde exerce seu trabalho;IV - Proibição de manter contato com 

a(s) vítima(s), mantendo, ainda, uma distância mínima de 1.000 (mil) 

metros;V - Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que 

alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 

(três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho 

não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou 

qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que 

terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de 

monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente;Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver preso, 

consignando as advertências legais.NO ATO DO CUMPRIMENTO DO 

ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO PELO ACUSADO O 

ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS A SAÍDA DA 

PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO ENCONTRADO NO 

LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ DECLARADO REVEL.Advirta o 

acusado que o descumprimento das citadas medidas poderá culminar na 
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aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas ou até na 

decretação da prisão preventiva.Cuiabá/MT, 17 de julho de 2018. Silvana 

Ferrer Arruda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 493846 Nr: 33157-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE JESUS DA SILVA, DIEGO 

ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:18974, ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - 

OAB:21536/O

 Intimo o Advogado Dr. Antonio de Lima Fernandes Neto, constituído pelo 

denunciado DIEGO ALMEIDA GUIMARÃES para, no prazo de 48 horas, 

anexar aos autos procuração com poderes para representar o acusado 

neste feito. Da mesma forma intimo o douto advogado acima mencionado 

para informar nos autos o atual endereço do acusado, viabilizando, assim, 

o prosseguimento da instrução processual.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 318690 Nr: 18202-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECKYELLY MENDES PEREIRA 

ROCHA - OAB:19137/MT

 Certifico que, foi reconhecida em decisão exarada na data de 16/05/2018, 

a carência da ação, por falta de interesse de agir, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, em face do denunciado LEANDRO SILVA ROCHA, em 

observância ao principio da utilidade da jurisdição, com respaldo do art. 

109, Inc. V do CP c/c art. 485, Inc. VI do CPC, bem como declarou-se o 

perdimento em favor da União de eventuais objetos apreendidos que 

tenham correlação com o crime, foi determinado restituição de eventuais 

documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade, sob pena de perdimento em favor da União após o prazo de 

90 (noventa) dias e ainda a restituição da fiança, consignando-se o prazo 

de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da 

importância depositada, sob pena de perdimento de qualquer valor em 

favor do FUNPEN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 480921 Nr: 20686-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARES DA SILVA, JHONATHAN 

FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IURY ANTONIO MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Código n. 480921 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc.(...)Dessa 

forma, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA 

do réu IURY ANTONIO MAGALHÃES, 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 réu permanecer recolhido até ulteriores 

deliberações.No mais, cumpra-se o Sr. Gestor o necessário visando a 

realização da audiência designada.Intime-se. Ciência ao MP. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 18 de julho de 2018.SILVANA 

FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 165962 Nr: 13271-21.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, foi reconhecida em decisão exarada na data de 16/05/2018, 

a carência da ação, por falta de interesse de agir, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, em face do denunciado JOSÉ PAULO CASTRO DE SOUZA, 

em observância ao principio da utilidade da jurisdição, com respaldo do art. 

109, Inc. V do CP e art. 485, Inc. VI do CPC, bem como declarou-se o 

perdimento em favor da União de possiveis objetos apreendidos que 

tenham correlação com o crime, foi determinado restituição de eventuais 

documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade, sob pena de perdimento em favor da União após o prazo de 

90 (noventa) dias e ainda a restituição da fiança, consignando-se o prazo 

de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo para levantamento da 

importância depositada, sob pena de perdimento de qualquer valor em 

favor do FUNPEN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 309562 Nr: 7115-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754

 Intimo o Advoagdo DR. UEBER R. DE CARVALHO, OAB-MT 4.754, para 

que informe nos autos, no prazo de 05 (cinco dias) se persiste o interesse 

em apelar da sentença de fls. 121/125, uma vez que o réu ADRIANO 

ANTUNES informou as fls. 142 que NÃO tem interesse em recorrer da 

referida sentneça.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 326092 Nr: 5704-65.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Intimar a Dra. Ariane Ferreira Martins OAB/MT 12.586, advogada do réu: 

Antoniel de Araújo,para Audiência de Instrução e Julgamento, que esta 

redesignada para o dia 31 de outubro de 2018 às 15h:45 min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 357676 Nr: 19827-34.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MUNIZ MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633

 Posto isto, ante o cumprimento do período de prova sem revogação, Julgo 

Extinta a Punibilidade do Acusado NEREU MUNIZ MACEDO FILHO, já 

qualificado nos autos, nos termos artigo 89, § 5º, da Lei 

9.099/95.Certifique a Sra. Gestora quanto a existência de objetos 

apreendidos no referido feito. Em caso positivo, comunique-se o trânsito 

em julgado desta sentença ao M.M. Juiz Diretor do Fórum, para que adote 

as providências cabíveis, nos termos do artigo 1.478 CNGC. Após o 

trânsito em julgado, comunique-se o cartório Distribuidor e ao Instituto de 

Identificação e em seguida arquivem-se os autos, procedendo as baixas 

necessárias. Sem custas.Publique-se, intime-se e cumpra-se.Cuiabá, 17 

de julho de 2018. Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito
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8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 375667 Nr: 16979-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEFERSON PEREIRA DE FREITAS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13.280

 "(...)P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, III, da Lei Processual Penal, absolvo, o denunciado Esteferson Pereira 

de Freitas Bezerra por entender que o comportamento do acusado não 

constitui uma infração penal. Sem custas. Após o transito em julgado 

dê-se baixa no nome do sentenciado, com as cautelas legais e 

arquivem-se os presentes autos. Quanto às apreensões, se houver, 

cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 da CNGC, restituindo as de origem 

lícita e comprovada a propriedade e, quanto a valores, não havendo 

pedido de restituição ou se tratar de valor insignificante, nos termos do art. 

123 do CPP, determino que fiquem à disposição do juízo de ausentes, na 

Conta Única do Poder Judiciário, cuja restituição poderá ser reclamada, 

posteriormente, perante o Juízo Cível, nos termos do Capítulo VI, Título II, 

Livro IV, do Código de Processo Civil(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 355528 Nr: 17335-69.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON FRANCISCO CALAÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/MT, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta e nos termos do artigo 

386, V e VII, da Lei Processual Penal, absolvo, o denunciado Jadson 

Francisco Calaça dos Santos por entender não existir, nos autos, provas 

suficientes para sua condenação.Sem custas. Após o transito em julgado 

dê-se baixa no nome do sentenciado, com as cautelas legais e 

arquivem-se os presentes autos.

Quanto às apreensões, se houver, cumpram-se os artigos 1.478 a 1.480 

da CNGC, restituindo as de origem lícita e comprovada a propriedade e, 

quanto a valores, não havendo pedido de restituição ou se tratar de valor 

insignificante, nos termos do art. 123 do CPP, determino que fiquem à 

disposição do juízo de ausentes, na Conta Única do Poder Judiciário, cuja 

restituição poderá ser reclamada, posteriormente, perante o Juízo Cível, 

nos termos do Capítulo VI, Título II, Livro IV, do Código de Processo 

Civil(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 357863 Nr: 20039-55.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MACEDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 05/08, dos autos para condenar o réu Elias Maceda 

Ribeiro já qualificado, nas penas artigo 304, c/c art. 65, III, “d”, ambos do 

Código Penal(...)Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal, em UM 

ANO DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a UM TRIGÉSIMO do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão 

espontânea em favor do acusado, deixo de aplica-la por entender que a 

pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, 

nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal.” Não foram reconhecidas causas de 

diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva, nos 

termos acima propostos. Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do 

Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena. Por se tratar de Réu primário, com fulcro na nova redação dos 

artigos 43 e seguintes do Código Penal, ditado pela Lei 9.714/98, substituo 

a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na 

modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, 

uma vez por semana, durante todo período da pena a que foi o réu 

condenado e a prestação pecuniária, com o pagamento de R$ 300,00 

(trezentos reais) a entidade filantrópica AACC- Associação dos Amigos 

das Crianças com Câncer(...)Condeno o Acusado ao pagamento das 

custas processuais.(...)"

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498083 Nr: 37238-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TADEU MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS TADEU MACIEL DE CAMPOS, 

Rg: 3646428-7, Filiação: Silvana Rondon de Campos e Januario Rufino 

Maciel de Campos, data de nascimento: 08/05/1993, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), borracheiro. 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: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, I, C/C 

ART. 14, II, AMBOS DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 75, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Marcos Tadeu Maciel de 

Campos via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal, devido a uma nova tipificação do 

crime.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 9 

de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 12 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160491 Nr: 7823-67.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO DA SILVA VILAS BOAS, RONAN 

DE SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONAN DE SOUSA RODRIGUES, Rg: 

2044882-1, Filiação: José Luiz Rodrigues Dias e Elizabeth Souza Júnior, 

data de nascimento: 27/06/1991, brasileiro(a), natural de Contagem-MG, 

solteiro(a), servente de pedreiro/ ajudante eletronic, Telefone 8416-5156. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 282 de 480



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: DENUNCIADO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 157,§2°, I, II, 

DO CP.

Despacho: "(..)Ante manifestação ministerial às fls. 81, dos presentes 

autos, determino a citação do acusado Ronan de Souza Rodrigues via 

edital, notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de 

quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 9 de julho 

de 2018."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 12 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 509484 Nr: 2254-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 331257 Nr: 11624-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO 

RECURSO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 335858 Nr: 16853-58.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 INTIMAR A DEFESA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 518953 Nr: 11151-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS SILVA DE OLIVEIRA MOREIRA, 

JOSIMAR SOUZA LIMA ou JOSIEL SOUZA LIMA, JOSE LUIZ BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA COMPARECER NA AUDIENCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 06/08/2018, AS 14:30.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 9946-48.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIURLAILE AQUINO E SILVA, SERGIO PEREIRA 

DA SILVA, UALLAS LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18.201, RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB:15468, UM DOS 

ORIENTADORES DO UNIJURIS-UNIC - OAB:

 "(...)Determino que o douto advogado do acusado Uallas localize no prazo 

de 05 dias a testemunha de defesa Marta Monteiro da Silva.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 456140 Nr: 33431-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEL FERREIRA FRANÇA, EDVALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - OAB:MT-19781-O

 "(...)Dessa forma, determino o douto advogado Waner Sandro Cesar 

França, para que comprove que notificou o mandante da renúncia nos 

termos do art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), 

advertindo-o que, não o fazendo e não apresentando qualquer 

justificativa, poderá ser aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além 

de ser comunicado a OAB para as sanções administrativas cabíveis.(...)"

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual, de modo que determino que 

encaminhem-se os autos para Ministério Público para que apresente as 

alegações finais no prazo legal, e após à defesa.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico que encontra-se encartado nessa folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529113 Nr: 20886-81.2018.811.0042
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a prisão 

preventiva de Ednilson Candido dos Santos.Com a remessa do respectivo 

inquérito policial a este juízo, junte-se nele CÓPIA da decisão de fls. 69/75, 

do mandado de prisão de fl. 76, das avaliações de fls. 119/120, da 

certidão de fl. 121 e da ficha de identificação de fl. 122.Após, arquivem-se 

os presentes, com as baixas e anotações necessárias.Às providências. 

Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513877 Nr: 6453-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE DE MORAES, portador do RG 

20927002 SSP/MT, filiação: Juvina Maria de Moraes e Henrique Correa de 

Moraes, data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua dos Trabalhadores n. 815, Bairro Santa Izabel, em 

Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 61, 

inc. I, do Código Penal.TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor CARLOS HENRIQUE DE MORAES, portador do RG 20927002 

SSP/MT, filiação: Juvina Maria de Moraes e Henrique Correa de Moraes, 

data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, 

residente à Rua dos Trabalhadores n. 815, , Bairro Santa Izabel, em 

Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) 

dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência da mesma, FIXO o regime 

prisional de início em FECHADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511058 Nr: 3710-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLYS ASSIS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:23610/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER o réu THALLYS ASSIS SANTIAGO, portador do RG 

2417424-6 SSP/MT, filiação: Tatiane Assis Santiago, data de nascimento: 

17/02/1999, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua Líbia, bloco 

33, Apto. 101, Bairro Bordas da Chapada, em Cuiabá/MT, nas sanções do 

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal.Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do acusado, se por outro motivo não tiver que permanecer na prisão.Da 

sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e o réu, pessoalmente, 

indagando a este sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante 

termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Após o 

trânsito em julgado:1.Comunique-se ao Instituto de Identificação, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem à presente Ação Penal.2.Comunique-se 

a Delegacia de Policia Civil, informando-lhe o número do Inquérito Policial, 

para que seja dada a respectiva baixa, e ao Cartório 

Distribuidor.3.Proceda-se a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas, devendo a autoridade policial trazer ao processo o 

respectivo auto.4.PROCEDA-SE a destruição de 01 (um) rolo de fita 

adesiva de cor marrom usada, 01 (um) Rádio Transmissor, marca Baofeng 

e 01 (um) Carregador de Rádio Transmissor, devendo ser encaminhados à 

Central de Apreensão do Fórum (Cuiabá) para as providências cabíveis, 

nos termos do que estabelece o art. 1.478 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, parte judicial.5.CUSTAS pelo réu, 

não cobráveis no momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 

1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Renata do Carmo Evaristo 

ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 341193 Nr: 959-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PETERSON MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado JOÃO PETERSON MORAES DA SILVA, CPF n. 

057.774.261-23, portador do RG n. 213.329-32 SSP/MT, filiação: Nilza 

Aparecida Moraes da Silva, data de nascimento: 13/07/1991, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, convivente, residente à Rua F, n. 02, Quadra 46, 

Bairro Jardim Passaredo II, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime previsto 

no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...)TORNO A PENA CONCRETA 

E DEFINITIVA em desfavor de JOÃO PETERSON MORAES DA SILVA, CPF 

n. 057.774.261-23, portador do RG n. 213.329-32 SSP/MT, filiação: Nilza 

Aparecida Moraes da Silva, data de nascimento: 13/07/1991, brasileiro, 

natural de Cuiabá/MT, convivente, residente à Rua F, n. 02, Quadra 46, 

Bairro Jardim Passaredo II, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos 

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em 

observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, 

ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime 

prisional de início em SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 335158 Nr: 16047-23.2012.811.0042

 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): ADRIANA GOMES FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER ADRIANA GOMES FARIAS DOS SANTOS, portadora do RG n. 

16203860 SSP/MT, filiação: Edson Farias dos Santos e Katia Maria Gomes, 

data de nascimento: 20/12/1981, brasileira, residente à Rua 13, Quadra 16, 

n. 41, Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, de toda as imputações 

descritas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Após o trânsito em julgado:1.Comunique-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, ao Cartório Eleitoral, respectivo, aos Institutos de 

Identificação e demais órgãos de praxe.2.PROCEDA-SE a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade policial 

trazer ao processo respectivo auto.3.RESTITUA-SE a acusada o valor 

apreendido de R$ 90,00 (noventa reais) e 01 (um) celular marca Nokia com 

bateria e chip da Claro, mediante termo nos autos, devendo a mesma 

comparecer a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia 

da acusada, desde já determino o perdimento dos objetos à 

União.4.PROCEDA-SE a destruição de 02 (dois) rolos de fita adesiva 

transparente, 01 (uma) tesoura de cabo vermelho e 01 (uma) balança de 

precisão de cor cinza, devendo ser encaminhados à Central de 

Apreensão do Fórum (Cuiabá) para as providências cabíveis, nos termos 

do que estabelece o art. 1.478 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça, parte judicial.5.CUSTAS pela ré, não 

cobráveis no momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 

1.060/1950.P.I.C.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Renata do Carmo Evaristo 

ParreiraJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito e INTIMO a defesa do 

acusado para apresentar as alegações finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 478467 Nr: 18306-15.2017.811.0042

 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): CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:022.331

 (...) Ante todo exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido em tela, 

MANTENDO a prisão preventiva de CLÁUDIO CESAR BENEDITO DOS 

SANTOS. Considerando que o Mandado de Captura expedido por este 

juízo até o presente momento não fora cumprido, DETERMINO a expedição 

de novo mandado de prisão em desfavor do acusado e a sua inserção no 

BNMP e o encaminhamento do mesmo a POLINTER e a DRE. No mais, 

aguardem-se os autos em cartório até a realização da audiência já 

designada à fl. 155. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506581 Nr: 45594-35.2017.811.0042

 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): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, RAFAEL JUNIOR 

DE JESUS ANTONIO, DIEGO VIEIRA GONÇALVES, MARCO AURÉLIO 

MIRANDA RIBEIRO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO, JHORDAN 

BLENDO ALVES NUNES, GILBERTO NUNES, GIVANILDO DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, Dyego 

Nunes da Silva Souza - OAB:14563, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:7562/MT, Katia Valadares Silva - OAB:23270/O, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981/MT, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - 

OAB:18188/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15386, RODRIGO 

MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/O, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 .DELIBERAÇÕESPela MMª Juíza foi deliberado:Vistos etc.Designo para 

23/07/2018, às 14h, audiência de continuação da instrução, para 

inquirição das testemunhas.Os presentes estão intimados. Requisitem-se 

e intimem-se as testemunhas.Os réus estão dispensados do próximo 

ato.Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Renata do 

Carmo EvaristoJuiz(a) de DireitoPromotor de Justiça: Defensora 

Pública:Patronos do acusado Edelmo:Patrona do acusado Rafael:Patrono 

do acusado Marco Aurélio:Patrono do acusado Jhordan e Gilberto:Patrono 

do acusado Luiz Carlos:Patrona do acusado Givanildo:Acusados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 352855 Nr: 14295-79.2013.811.0042

 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): HALIFF JAYME MONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR MACIEL DE 

SANTANA - OAB:18221

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para 

ABSOLVER HALIFF JAYME MONTANA, CPF n. 043.697.081-33, portador 

do RG n. 23208457 SSP/MT, filiação: Zélia Silva Montana, data de 

nascimento: 08/03/1994, brasileiro, residente à Rodovia MT 10, Nossa 

Senhora do Livramento, Distrito da Guia, em Cuiabá/MT, das imputações 

previstas no artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.Após o 

trânsito em julgado:1.Comunique-se ao Instituto de Identificação, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem à presente Ação Penal.2.Comunique-se 

a Delegacia de Policia Civil, informando-lhe o número do Inquérito Policial, 

para que seja dada a respectiva baixa, e ao Cartório 

Distribuidor.3.Proceda-se a incineração das substâncias entorpecentes 

apreendidas, devendo a autoridade policial trazer ao processo o 

respectivo auto.4.RESTITUA-SE ao acusado 01 (um) Aparelho celular da 

marca Samsung com bateria e chip da Claro, 01 (um) Violão, 01 (um) 

Notebook Acer sem teclado e danificado com cabo usb, 01 (um) Receptor 

Arris sem cabos, mediante termo nos autos, devendo o mesmo 

comparecer a este juízo no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia 

do acusado, desde já determino o perdimento dos objetos à 

União.5.RESTITUA-SE o valor apreendido de R$ 174,00 (cento e setenta e 

quatro reais) ao legitimo proprietário Ikaro Vinicius de Freitas, conforme fls. 

22/24, mediante termo nos autos, devendo o mesmo comparecer a este 

juízo no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia do acusado, desde 

já determino o perdimento dos objetos à União.6.Após, arquivem-se os 

presentes com as baixas e anotações de praxe.7.CUSTAS pelo réu, não 

cobráveis no momento, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/1950.Às 

providências. Expediente necessário. P.I.C.Cuiabá, 17 de julho de 

2018.Renata do Carmo Evaristo ParreiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 517953 Nr: 10186-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o prazo de 05 (quinze) dias para juntada de procuração pelo 

patrono do acusado.

Visando a realização do interrogatório do acusado, designo a data de 

25/06/2018, às 15h20min para sua oitiva.

Requisite-se o acusado. Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, CARLOS ALBERTO PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 
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RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

Eder da Silva Gomes - OAB:24.022, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, HUMBERTO 

GOMES - OAB:22.449, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL DA 

SILVA GUIA, já qualificado nos autos, em decorrência de seu óbito. 

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações devidas em relação ao réu Daniel da Silva Guia.Além disso, 

DETERMINO que se oficie a POLITEC, solicitando o encaminhamento do 

LAUDO de protocolo nº 31312/2017. Cumpra-se com urgência.Determino 

ainda, que se oficie ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Água Boa-MT, 

solicitando a antecipação da audiência designada na Carta Precatória nº 

3206-49.2018.811.0021 – Cód. 1032249, por se tratar de réu preso. As 

providências. Expediente necessário.Cumpra-se com urgência.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 473720 Nr: 13622-47.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JOSE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O

 Autos n. 13622-47.2017.811.0042.

I – Acolho a cota ministerial de fls. 140/141 e declino da competência.

II – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 429019 Nr: 4490-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGÍNIA RAQUEL 

TAVEIRA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:13887, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948

 Autos n. 4490-97.2016.811.0042.

I – Defiro o pedido de fl. 273.

II – Ante a certidão de fl. 277 determino a intimação da parte para depósito 

da diligência no prazo de 10 dias.

 III – Após, venham os autos concluso para designação de audiência.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 478643 Nr: 18459-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 Autos n. 18459-48.2017.811.0042.

I – Trata-se de pedido de restituição de dinheiro apreendido à fl. 24, no 

valor de R$ 3.369,00, formulado pelo acusado Evaldo Barboza da Silva 

Filho (fls. 85/88).

O Ministério Público manifestou contrário ao pedido ante a não 

comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido (fls. 89/90).

É o relatório. Decido.

Consta nos autos que foi apreendido diversos objetos e a quantia de R$ 

3.369,00 conforme auto de apreensão de fl. 24.

Por sua vez, no pedido de restituição apresentado pelo acusado não 

comprou a origem lícita do dinheiro.

Posto isso, indefiro o pedido de restituição do valor de R$ 3.369,00 ao 

acusado Evaldo Barboza da Silva Filho.

II – Int.

III – Dê-se vista ao Ministério Público para realizar a fiscalização da 

suspensão condicional do processo fls. 81/82 a cada dois meses.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 491593 Nr: 31012-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIANE PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Cezário - 

OAB:MT 22464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 31012-30.2017.811.0042.

I – A querelante manifestou pela renúncia/perdão expresso dos delitos 

praticados pela querelada, requerendo a desistência da presente ação 

penal privada (fls. 36/37).

O Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade da querelada 

(fls. 43/43v).

É o relatório. Decido.

Ante a renúncia expressa da querelante fls. 36/37, acolho a cota 

ministerial para julgar extinta a punibilidade da querelada Catiane Peron, 

qualificada nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso V, do Código 

Penal.

 II – Int.

III – Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 369892 Nr: 10336-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO SALVIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 Autos n. 10336-66.2014.811.0042.

I – Dê-se vista ao acusado para apresentar as razões recursais.

II – Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 363382 Nr: 2747-23.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADALTO DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO GARCIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 
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SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752

 Autos n. 2747-23.2014.811.0042.

I – Dê-se vista ao querelante das preliminares arguidas às fls. 115/117.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 403547 Nr: 7955-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIEGO LENDZION RACHID JAUDY 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913/MT

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) José 

Diego Lendzion Rachid Jaudy Costa, com fundamento no artigo 89, § 5º da 

Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.P.R.I.C.Havendo saldo remanescente da fiança prestada (fl. 44), 

após o recolhimento das custas judicias e da taxa judiciária, intime-se o(a) 

acusado(a), por mandado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

a este juízo os dados bancários para liberação do valor 

remanescente.Anoto que a inércia do(a) acusado(a) implicará em 

arquivamento dos autos.Por fim, após as providências de praxe, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 158270 Nr: 5627-27.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Autos n. 5627-27.2010.811.0042.

I. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não comunicou o juízo 

(certidão de fl. 171) decreto a revelia do acusado Hudson Costa Silva.

II. Designo o dia 16/10/2018, às 16 horas e 00 minutos, para audiência.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 474494 Nr: 14386-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL DE SOUZA LIMA PULCHEIRO, LIVIA 

DE SOUZA LIMA PULCHERIO MONTEIRO, SANDRA DE SOUZA LIMA 

PULCHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Geórgia Oliveira Santos - 

OAB:19286-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Geórgia Oliveira 

Santos - OAB:19286-MT

 Intimação para a querelante manifestar acerca da certidão do Senhor 

Oficial de Justiça de folhas 78, bem como comprovar o pagamento da 

diligência para intimação das quereladas Livia de Souza Lima Pulcherio 

Monteiro e Sandra de Souza Lima Pulcherio.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Certidão

Nº DO PROCESSO: 9541-02.2010.811.0042 – Código: 162210

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL – 1ª INSTÂNCIA-> Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Timoteo Marques de Almeida e Geraldo Soares de Oliveira

CERTIFICO que, é a presente para dar ciência à parte ré, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA, na pessoa de seu advogado, Dr. JOÃO de SOUZA 

ALMEIDA, OAB/MT 14.289, conforme segue: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Os 

réus foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 

e 223 do Código Penal Militar, sendo que, em relação a este último, a 

pretensão punitiva estatal está prescrita. Assim sendo, tratando-se de 

matéria de ordem pública, passo a decidir monocraticamente no que tange 

ao crime de ameaça. Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia 

foi recebida em 06.11.2013 (fl. 246). De outra feita, infere-se que ao delito 

descrito no art. 223 do Código Penal Militar é cominada pena máxima de até 

seis meses de detenção. Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, 

inciso VII do Código Penal Militar, conclui-se que o prazo prescricional 

incidente sobre o delito descrito no art. 223 do CPM, imputado aos réus, já 

transcorreu, visto que já se passaram mais de três anos desde o 

recebimento da denúncia em 06.11.2013, causa interruptiva nos termos do 

art. 125, §5°, I, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos réus Timóteo Marques de Almeida e Geraldo Soares de 

Oliveira, qualificados nos autos, relativamente ao crime descrito no artigo 

223 do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 

125, VII, ambos do mesmo estatuto repressivo. Certifique se a sessão 

anteriormente designada (fl. 278), foi realizada ou não. Outrossim, 

verifica-se que passados quase quatro anos do recebimento da denúncia 

(fl. 246 e verso), o réu Timóteo Marques de Almeida ainda não foi 

localizado para responder a presente ação penal. Desta feita, 

considerando que o réu não faz parte dos quadros da PMMT, não tendo 

sido encontrado no endereço constante na denúncia e não tendo a 

acusação fornecido novo endereço, defiro a citação por edital, na forma 

do art. 277, inc. V, do CPPM, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 287, alínea c, do mesmo estatuto. Decorrido o prazo e 

não havendo resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar 

em favor do réu (art. 71, § 2º, CPPM). Após concretizada a citação, 

expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas de acusação, 

com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, intimando as partes para 

apresentação dos quesitos, na forma da lei. Decorrido o prazo, com ou 

sem o cumprimento da missiva, certifique-se. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 9864-07.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSB, AK, LHFL, AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209, MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para a regularização da representação 

processual do réu Adélio.

 Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

do feito, abram-se vistas às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem 

se têm diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162535 Nr: 9864-07.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS BATISTA, ADELIO 

KOCH, LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA, AGENOR FERRAZ DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO GROSSO - 

OAB:, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209, MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:5.958, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para a regularização da representação 

processual do réu Adélio.

 Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

do feito, abram-se vistas às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem 

se têm diligências a requerer (art. 427 CPPM).

Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 496247 Nr: 35470-90.2017.811.0042

 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): JAIR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de missiva não suspende o andamento 

do feito, abra-se vista à Defensoria Pública para que, no prazo de 5 dias, 

arrole suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 366499 Nr: 6453-14.2014.811.0042

 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: AMAURI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO SOARES DE MORAES - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a Segunda Instância manteve a sentença de 

improcedência, tendo o acórdão já transitado em julgado, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9541-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - 

OAB:14289

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

ciência da audiência designada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de 

Colniza/MT, nos autos da Carta Precatória nº 2444-72.2018.811.0105, 

código: 89335, a ser realizada no dia 18/10/2018, às 15h:00, com a 

finalidade de proceder a oitiva da testemunha ODETE PEDRO DA SILVA, 

para que o causídico acompanhe a audiência no Juízo Deprecado, caso 

contrário, a ré deverá firmar declaração de impossibilidade de custear a 

ida do advogado àquele Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141462 Nr: 8776-65.2009.811.0042

 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): VILSON BENEDITO DE ARRUDA, JUAREIS 

FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus, nas pessoas de seus advogados, 

para ciência quanto a designação de audiência para inquirição das 

testemunhas EDSON RANGEL, CONRADO PEREIRA LIMA e CINÉZIO 

LASHAVSKI a se realizar no Juízo da Comarca de Colniza/MT em 

18/10/2018, às 15h:30, nos autos de Carta Precatória nº 

2487-09.2018.811.0105 – Código: 89474, para querendo, acompanhar o 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 92709 Nr: 19482-10.2009.811.0042

 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): JADER RIBEIRO DOS SANTOS., LEOCIR 

ANTÔNIO PUHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

A Segunda Instância manteve incólume o julgamento atacado.

Desta feita, cumpra-se as disposições do julgamento de fls. 390/391.

Após, arquivem-se.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 328611 Nr: 8598-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER DA CRUZ ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT

 Código: 328611

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público às fls. 234, designo o dia 17 

de Agosto de 2018, às 15h, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para realização do ato, atentando-se ao parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327319 Nr: 7067-87.2012.811.0042

 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): PAULO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBERTO DA SILVA, Cpf: 

02848977108, Rg: 1668537-7, Filiação: Neuza Cassimiro da Silva, data de 

nascimento: 12/10/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

garçom, Telefone 9302-1778. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 462128 Nr: 38138-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAUBI RAFAEL DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/MT

 Vistos, etc.

Em que pese o teor da certidão de fl. 248, compareceu em Gabinete o Dr. 

Cesar Augusto Magalhães - OAB 3237-B, professor do NPJ da UNIC II, 

solicitando vistas dos autos para apresentação das razões de apelação 

em favor do sentenciado CAUBI RAFAEL DE MIRANDA.

 Em vista disso, devolvo os autos para esse fim.

 Com a juntada das razões recursais, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 465836 Nr: 5686-68.2017.811.0042

 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): BRUNO PHELIPE ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20.889

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que foi expedida Carta 

Precatória à Comarca de Chapada dos Guimarães, com finalidade de 

interrogatório do acusado e inquirição de duas testemunhas arroladas 

exclusivamente pela defesa.

A missiva aportou às fls. 102/104, com o interrogatório do réu Bruno 

Phelipe Alves de Carvalho, inquirição da testemunha Wagner Aparecido 

Marinho da Silva e manifestação da defesa pela desistência da 

testemunha Vanderson Marinho Francisco da Silva.

Em vista disso, HOMOLOGO a desistência manifestada pela defesa, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, e considerando não haver outras 

provas a serem produzidas, ressaltando que não há testemunhas 

arroladas pela acusação, DECLARO encerrada a instrução.

De consequência, dê-se vistas dos autos às partes, por primeiro ao 

Ministério Público e, após, à Defesa, para que sejam apresentados os 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida e após certificado o cumprimento integral da cota ministerial 

ofertada junto à denúncia, voltem-me os autos conclusos para proferir a 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 529050 Nr: 46556-58.2017.811.0042

 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): FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT

 Assim sendo, CHAMO O FEITO A ORDEM para retificar os termos de 

audiência de fl. 507 e 508 de forma seguinte:à Onde se lê: “Medida 

cautelar n. 22474-26.2018.811.0042 Cód. 530676”, leia-se: “Ação Penal n. 

46556-58.2017.811.0042 – código n. 529050” (fl. 507);à Onde se lê: “Pelo 

Ofício n. 5388/2018/DRE, datado de 13/07/2018, foi informado o 

cumprimento do mandado de prisão n. 615897, oriundo da presente ação 

penal, por força da r. decisão de fls. 117/126 (...)”, leia-se: “Pelo Ofício n. 

4181/2018/SMP/GEPOL/MBO, datado de 13/07/2018, foi informado o 

cumprimento do mandado de prisão n. 613797, oriundo da presente ação 

penal, por força da r. decisão de fls. 491/493, forte na garantia da ordem 

pública e assegurar a aplicação da lei penal (fl. 508);à Onde se lê: “(...) 

MANTENHO o decreto cautelar, nos termos da r. decisão de fls. 117/126”, 

leia-se: “MANTENHO o decreto cautelar, nos termos da r. decisão de fls. 

491/493” (fl. 508).No mais e visando dar regular impulsionamento no 

presente feito, que estava suspenso por força da r. decisão de fls. 

491/493, face captura do réu HENRIQUE DIAS DE SOUZA, DETERMINO a 

retomada do processamento e contagem do prazo prescricional, 

DESIGNANDO para exclusivamente interrogatório do réu HENRIQUE o dia 

15/08/2018, às 16:00 horas.Ressalto, por oportuno, que parte das 

testemunhas já foram inquiridas como prova antecipada e o restante, 

desistidas pelas partes, consoante se extrai do termo de fl. 492, estando 

pendente para encerramento da instrução apenas o interrogatório do réu 

HENRIQUE e do corréu FABRICIO, este último que ainda se encontra 

foragido da just iça.Expeça-se o necessár io. Int ime-se e 

cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 514394 Nr: 6906-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTS, DTSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 

das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31/10/2018 às 

14h30min.

Intime-se o réu, a defesa e testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 357551 Nr: 19654-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CDCLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIMS, GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisca de Arújo Marques - 

OAB:2661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAÚJO 

MARQUES - OAB:2661/MT

 Vistos.

 Intime-se o réu Gilvan Gomes dos Santos para informar se a advogada 

Francisca de Araújo Marques OAB/MT 2661 ainda o representa na ação 

penal em epígrafe, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça 
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encarregado da diligência, ficando ciente de que, em caso negativo, 

deverá, em 10 (dez) dias, constituir novo patrono ou manifestar a 

impossibilidade de fazê-lo, salientando que, no seu silêncio, sua defesa 

será patrocinada pela Defensoria Pública deste Estado.

 Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, conclusos para nova 

deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 349411 Nr: 10453-91.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111/TO

 Vistos.

Recebo o apelo de fl. 184, eis que tempestivo (fl. 189).

Considerando que as razões do recurso interposto já foram apresentadas 

(fls. 185/188), abra-se vista ao Ministério Público para a apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Por fim, juntada ao feito a missiva de fl. 181 devidamente cumprida, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 388413 Nr: 2513-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Fontoura Sampaio 

Faria - OAB:6.469, LIVIA QUEIROZ HOHLENVERGER - OAB:MT 14.472/O

 Vistos.

De início, determino à Secretaria que promova a regularização dos autos, 

atentando para o número máximo de páginas por volume, nos termos da 

CNGC.

Feita essa ressalva, recebo o apelo de fl. 191, eis que tempestivo (fl. 212).

Considerando que as razões do recurso interposto já foram apresentadas 

(fls. 192/202), abra-se vista ao Ministério Público para a apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Sem prejuízo, ante o teor das certidões de fls. 181 e 185, intime-se o 

acusado por edital, quanto ao teor da sentença de fls. 154/165.

Por fim, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 433613 Nr: 9637-07.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012

 INTIMAR O ADVOGADO LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB-MT 12012 DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 09/10/2018 ÀS 16H00MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 446091 Nr: 22982-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 Vistos.

Tempestivo o recurso interposto à fl. 922, conforme certidão de fl. 994, 

recebo-o.

Tendo em vista que as razões recursais já foram apresentadas (fls. 

923/927), assim como as contrarrazões (fls. 930/990), passo a deliberar 

nos termos do art. 589 do CPP.

Nesse esteio, reexaminando a questão decidida (fls. 914/921), concluo 

que não deve ser modificada, pois seus fundamentos bem resistem às 

razões recursais (fls. 923/927), de forma que a mantenho.

Dessarte, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531098 Nr: 22872-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDA, LADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DE CAMPOS - 

OAB:14526, ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB:, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA BARBOZA 

BORTOLOTO DEFENSORA PUBLICA - OAB:8043/O

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela exequente A. C. 

M. de A., representada por sua genitora LARISSA ANDRADE DE CAMPOS, 

em face do executado JHONATAN MATA MORAIS, devidamente 

qualificados, em que se pretende a execução dos alimentos provisionais 

arbitrados nos autos de Medidas Protetivas de id. 465949.

Ocorre que, em consulta ao Sistema Apolo, verifico que os referidos 

alimentos provisionais, deferidos anteriormente enquanto medidas 

protetivas de urgência em favor da exequente, foram REVOGADOS, 

juntamente com as demais providências protetivas, na data de 26/01/2018, 

conforme extrato anexo extraído diretamente do Sistema Apolo, já que o 

respectivo processo se encontra atualmente arquivado.

Importante esclarecer, que as partes realizaram acordo com relação a 

algumas questões cíveis, sendo que não houve acordo no que tange os 

alimentos, restando consignado naquela oportunidade que, em razão 

disso, seriam mantidos os alimentos provisionais anteriormente arbitrados 

pelo Juízo – fls. 30/31.

Com efeito, os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, 

fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte 

interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim 

entendido como de no máximo 06 (seis) meses, sob pena de revogação 

dos alimentos provisionais arbitrados, o que acabou ocorrendo, conforme 

acima esclarecido.

Desta forma, não há como acolher a pretensão executória na forma 

pleiteada, posto que a planilha de fl. 36 inclui valores provenientes de 

meses (junho e julho de 2018) posteriores a mencionada revogação das 

medidas protetivas.

 Desta forma, intime-se a parte exequente, por meio de seus patronos – 

via DJE, para que EMENDE A INICIAL, no prazo legal, adequando o débito a 

ser executado, sob pena de indeferimento da exordial, conforme previsto 

no parágrafo único, do art. 321 do CPC.

 Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

 CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530092 Nr: 21874-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDSN, MDSN, GGDSN, GDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301-A, 

JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560

 Vistos.Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO apresentado pelo 

requerido, em face da decisão de fls. 24/25, pretendendo a revogação da 

determinação do seu “afastamento do lar” (...). Nessa ordem de ideias, até 

que seja efetivada a partilha de bens e, considerando a pendência de 

realização de Audiência de Conciliação nestes autos, a qual fora 

designada para o dia 28/08/2018, entendo prudente a MANUTENÇÃO DO 

REQUERIDO NO DOMICÍLIO comum das partes (...). Desta forma, por tudo o 

exposto, REVOGO a decisão de fls. 24/25, tão somente NO QUE TANGE A 

DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO DO REQUERIDO DO DAR e, por 

consequência, A RECONDUÇÃO DA REQUERENTE AO RESPECTIVO LAR, 

restando mantidos seus demais termos.Consigno, por oportuno, que em 

havendo fundada alteração da situação fática do presente caso, este 

Magistrado poderá alterar seu convencimento no decorrer do andamento 

processual. Intimem-se as partes, por meio de seus patronos – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 482780 Nr: 22539-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDLSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE LUIZ BISPO, Rg: 0454807-8, 

Filiação: Vital Bispo e Lauzinha Eleoterio Bispo, data de nascimento: 

07/12/1964, brasileiro(a), natural de Dom Aquino-MT, convivente, feirante, 

Telefone 9913 2763. 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: Recebido no Plantão Judiciário.Vistos.Trata-se de 

pedido de fixação de medidas protetivas em favor da vítima MARIA DE 

LOURDES SILVA DEIRO, em face de seu marido JOSE LUIZ BISPO.É a 

síntese.Os relatos colhidos indicam que a vítima convive maritalmente com 

o agressor há 30 anos. Segundo consta, o agressor é alcoólatra e 

agressivo. A vitima narra que já representou o acusado, todavia voltaram 

a conviver maritalmente. Nesta data o acusado chegou em casa 

alcoolizado, provocando a vitima, ofendendo-a e ameaçando-a de matar. 

Em seguida a vitima entrou em contato com a policia que se fez presente 

no local e o prendeu. A vitima não foi agredida fisicamente e afirmou não 

deseja representar criminalmente em face do acusado, mas requer 

medidas protetivas.Portanto, as informações trazidas são suficientes a 

indicar que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, 

inciso III da Lei n.º 11.340/2006), sendo que os fatos narrados 

demonstram ser imperiosa a necessidade de aplicação de medidas de 

proteção, no intuito de resguardar a integridade física e psicológica da 

requerente. Assim, sendo o deferimento é medida que se impõe, nos 

termos do art. 22 da 11.340/2006, APLICO medidas protetivas em favor da 

vítima MARIA DE LOURDES SILVA DEIRO determinando o afastamento do 

agressor JOSE LUIZ BISPO, do lar conjugal, bem como que ele se 

abstenha de praticar as seguintes condutas: a) Se aproximar da ofendida 

e de seus familiares, devendo permanecer pelo menos 100 (cem) metros 

de distância da ofendida; b) Ter qualquer tipo de contato com a ofendida 

ou seus familiares (celular, e-mail, etc.); c) Não frequentar ou se 

aproximar do local da casa da vitima ou de seus familiares.Submeto os 

demais pedidos à apreciação do Juízo competente por entender que neste 

momento as medidas protetivas descritas acimas são suficientes à 

manutenção da integridade física e psíquica, bem como à segurança da 

ofendida, neste momento. Intime-se o suspeito JOSÉ LUIZ BISPO acerca 

das medidas supra descritas que lhe foram impostas, advertindo-o de que 

o descumprimento das condições aqui fixadas ensejará na decretação de 

sua prisão preventiva ( art. 20 da Lei nº 11.340, de 07.08.06). Intime-se a 

vítima da presente decisão, cientificando-a, ainda, que caso o 

requerido/agressor descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverá a ofendida imediatamente procurar a Delegacia da Mulher, o 

Ministério Público ou mesmo o Poder Judiciário para a adoção das medidas 

pertinentes.Serve a presente decisão como MANDADO.Ciência ao 

MP.Após o fim do plantão, encaminhem-se os autos à regular distribuição.

Despacho: Medidas Protetivas n. 22539-55.2017.811.0042 

(Cód.482780)VISTOS.DETERMINO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

acusado JOSE LUIZ BISPO, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 12/12v, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 

de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460472 Nr: 221-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADIMAR PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

57012326204, Rg: 2735685-0, Filiação: Luzia Pereira de Souza e Manoel 

da Silva, data de nascimento: 10/04/1956, brasileiro(a), natural de Nova 

Cruzeiro-MG, casado(a), autonomo, Telefone 99320-7658. 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: Id. 460472 – MEDIDAS PROTETIVAS. REQUERENTE: 

Terezinha dos Santos Silva, Endereço: Rua P, s/n, Bairro Distrito Industrial, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99307-8894. REQUERIDO: Adimar Pereira da 

Silva, Endereço: Rua P, s/n, Bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, Telefone: 

(65) 99320-7658.Vistos em Plantão.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por TEREZINHA DOS SANTOS SILVA nos termos do 

art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça e Injúria Real) – B.O. nº 2017.4964, por parte 

do requerido ADIMAR PEREIRA DA SILVA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:Suspensão da 

posse e/ou restrição do porte de armas de fogo, devendo ser comunicado 

ao órgão competente, inclusive para que se proceda o necessário para 

sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/2006).Afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local convivência (art. 22, II, da Lei nº 

11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006).Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 
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11.340/2006).Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).Prestação de alimentos provisionais, que 

arbitro na quantia de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e 

cinquenta centavos), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores.Com 

relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da 

Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao 

respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da 

Lei nº 11.340/2006).Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei nº 

11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas 

como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres 

recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação 

principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.Proibição 

temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu 

parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados.INDEFIRO o 

pedido de afastamento da ofendida do lar, uma vez que incompatível com 

a medida acima deferida de recondução da ofendida e seus dependentes 

ao respectivo domicílio.INDEFIRO o pedido de restituição de bens, uma vez 

que em momento nenhum nestes autos foi alegado pela vítima qualquer 

subtração de bens pelo agressor.INDEFIRO o pedido de “prestação de 

caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os danos materiais 

suspostamente foram suportados, não realizando qualquer início de prova 

que pudesse embasar a obrigação de prestar garantia para o pagamento 

de uma eventual e posterior indenização, como consequência do ato ilícito 

perpetrado.No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva.Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 

11.340/2006).Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do 

Código de Processo Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006.Tendo em vista 

que a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito.Cópia da presente serve de mandado, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça de plantão.Proceda-se a distribuição à 

Vara Competente.INTIMEM-SE as partes.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível.CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 05 de 

janeiro de 2017.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito Plantonista

Despacho :  Med idas  P ro te t i vas  n º221 -78 .2017 .811 .00 4 2  

(Cód.460472)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ADIMAR PEREIRA DA SILVA, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 14/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 21 de 

maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 472848 Nr: 12706-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL DE ANGELO MEDRADO, Cpf: 

69069280159, Rg: 11128119, Filiação: Iolando Rocha Medrado e Angela 

Maria Xavier Medrado, data de nascimento: 18/01/1981, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), serralheiro autônomo, Telefone 

3665-1127. 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: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei 

nº 11.340/06, aplico as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela 

ofendida que denoto urgente:01 - Diante do cenário fático trazido aos 

autos, em especial, as assertivas da ofendida, vislumbro a inexistência de 

diálogo entre os consortes e a possibilidade de reiteração dos atos já 

praticados PROIBO o representado de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo a ser evitado qualquer tipo de discussão ou 

eventuais agressões. Ressalvo que os cuidados com a aproximação 

deverão se estender aos locais de lazer, de trabalho e freqüentação da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, SOB PENA 

DE PRISÃO.02 - PROIBO o ofensor de manter contato com a vítima e seus 

familiares por qualquer meio de comunicação, SOB PENA DE PRISÃO.03 - 

Considerando que o casal possui em sua responsabilidade uma filha 
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menor, bem como por não ser possível, neste momento, auferir a real 

condição do Representado em prestar alimentos, FIXO-OS à título 

provisionais em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, a partir da 

notificação e prosseguir até decisão final da causa, no intuito de 

satisfazer, a priori, as "necessidades" dos infantes. 04 - Considerando a 

manifestação da vítima no sentido de que deseja se separar do ofensor, 

como forma de garantir eventuais direitos no âmbito patrimonial, como 

também de impor a suspensão do regime de bens, resguardando a 

cônjuge requerente de eventuais prejuízos dela decorrente, e, por 

conseguinte, o afeto que embasava a relação matrimonial, DEFIRO 

LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV), DETERMINO o 

afastamento temporário do representado, do lar, até nova determinação 

judicial ou com o consentimento da vítima (artigo 22, II).Ressalvo que 

quando do cumprimento da presente medida, poderá O REPRESENTADO 

retirar do local seus pertences de uso pessoal, na presença do Senhor 

Oficial de Justiça, que certificará o ocorrido, bem como deverá relacionar 

os bens retirados.Outrossim, considerando a natureza cautelar das 

medidas aplicadas nesta oportunidade, a qual enseja à necessidade de 

propositura da ação principal, sob pena de incidência do que preceitua o 

artigo 806 do Código de Processo Civil, NOMEIO para prestar Assistência 

Judiciária à vítima a Defensoria Pública, na pessoa de um de seus 

Defensores, devendo cópia desta decisão ser encaminhada à instituição.

(artigo 21;27;28).Por fim, tenho, ainda, como necessário o implemento das 

informações trazidas pela r. autoridade policial, nos termos do artigo 12 da 

Lei 11.340/06, com a realização das seguintes diligências:1 – A oitiva do 

agressor e eventuais testemunhas (artigo 12, inciso V).Fica a r. 

autoridade policial encarregada de encaminhar os documentos supra 

referidos à este juízo no prazo máximo de 48 horas, a luz do que 

preconiza o inciso III do artigo 12 da referida lei, observando-se ainda, os 

§§ 1º e 2º da mesma legislação.NOTIFIQUE-SE A R. AUTORIDADE 

POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão.INTIME-SE O SUPOSTO 

AGRESSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS.Para tanto, o endereço das partes é: OELEM RAMOS DA 

SILVA, brasileira, convivente, natural de Cuiabá/MT, portador da RG 

20368658 e CPF nº 034.493.301-60, filha de Neuzalina Ramos; e DANIEL 

DE ANGELO MEDRADO, brasileiro, convivente, natural de Rondonópolis, 

portador da RG nº 11128119 e CPF nº 690.692.801-59, filho de Angela 

Maria Xavier Medrado e Iolando Rocha Medrado, ambos residentes e 

domiciliados à Rua Antônio Dorileo, Kitnet cor verde, Coophema, 

Cuiabá/MT.Cientifique-se o douto representante do Ministério Público, para 

fins do que preconiza o artigo 18, inciso III da Lei 11.340/06.Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei supra-referida.Tendo em 

vista o caráter urgente da medida, determino que CÓPIA da presente 

decisão sirva como competente MANDADO.Intimem-se. Às 

providências.Cuiabá, 13 de abril de 2017.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz 

de Direito Plantonista

Despacho:  Medidas Protet ivas nº12706-13.2017.811.0042 

(Cód.472848)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

DANIEL DE ANGELO MEDRADO, acerca das medidas protetivas deferidas 

às fls. 14/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, 

do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 

de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 502848 Nr: 41874-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LANDERLAN DA SILVA, Cpf: 

96552247168, Rg: 13741527, Filiação: Luci Carmem da Silva, data de 

nascimento: 17/08/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

servente, Telefone 9236 6874. 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: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por BRUNA PAULINO BEZERRA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA REAL), 

por parte do requerido LANDERLAN DA SILVA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando:PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá 

explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor 

oficial de justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, 

c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo 

Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.Sirva-se a presente decisão como mandado, que deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça plantonista.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.Às 

providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.

Despacho: Medidas Protetivas n. 41874-60.2017.811.0042 

(Cód.502848)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

LANDERLAN DA SILVA, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 

15/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de 

julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 472637 Nr: 12498-29.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABILIO DE OLIVEIRA LIMA, Cpf: 

58531033691, Rg: 24311685, Filiação: Hemelinda Maria de Jesus, data de 

nascimento: 22/03/1963, brasileiro(a), natural de Antônio Dias-MG, 

convivente, pedreiro. 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: VISTOS Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por ROSA FATIMA DE SOUZA, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA e INJÚRIA), por 

parte do requerido ABILIO DE OLIVEIRA LIMA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando:AFASTAMENTO 

DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVENCIA. (art. 22, II, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS 

SEUS DEPENDENTES AO RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/06).No cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as 

diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 

13, Lei nº 11.340/06).Assim, determino o devido acompanhamento pela 

equipe multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, 

devendo trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo 

Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista a urgência da medida, 

DETERMINO que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, que o Senhor Gestor 

conste nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo 

de otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.DESIGNO o dia 22.05.2017 às 15h30 para a realização de 

audiência de Conciliação, nos moldes nos moldes de art. 139, v, do 

CPC.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública.Às providências. Cumpra-se.

Despacho: Medidas Protetivas n. 12498-29.2017.811.0042 

(Cód.472637)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

ABILIO DE OLIVEIRA LIMA, acerca das medidas protetivas deferidas às 

fls. 16/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de 

julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 481528 Nr: 21277-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS DE ALMEIDA, Rg: 000046722, 

Filiação: Mara Josefina de Almeida e Antonio Pinto de Almeida, data de 

nascimento: 03/09/1961, brasileiro(a), natural de Corumba-MS, 

separado(a) judicialmente, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (Cód. 481528)REQUERENTE: Kelsonira Pereira Fiuzza. 

Endereço: Rua 23, Qdra. 130, Nº 30. Bairro: Pedra Noventa, Cuiabá/MT. 

Telefone: 65.99266-1800.REQUERIDO: Marcos de Almeida. Endereço: Rua 

23, Qdra. 130, Nº 30. Bairro: Pedra Noventa, Cuiabá/MT.VISTOS Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por KELSONIRA PEREIRA 

FIUZZA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a 

urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) 

e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção.Extrai-se dos 

autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica no crime apenado 

pelo Código Penal (DANO e AMEAÇA), por parte do requerido MARCOS DE 

ALMEIDA pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da 

ofendida, determinando:PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE 

DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei 

nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO 

AGRESSOR PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, 

VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT 

(art. 24, II, e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06).SEPARAÇÃO DE 

CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código 
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Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que 

coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias.INDEFIRO o pedido de afastamento ofendida do lar, uma vez 

que incompatível com a medida acima deferida de recondução da vítima 

após afastamento do agressor.INDEFIRO o pedido de suspensão ou 

restrição de visitas aos filhos menores, uma vez que não consta nos 

autos que as partes possuem filhos em comum.No que tange a 

recondução da ofendida após o afastamento do agressor, deixo de 

apreciar, uma vez que não fora solicitado o afastamento do mesmo. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis.Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Novo Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 

13, Lei nº 11.340/06).Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 

1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06.Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal.Proceda-se a devida inclusão de dados, 

para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em 

vista a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as 

partes.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a Defensoria Pública.Às 

providências. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO. CUMPRA-SE 

EM REGIME DE PLANTÃO.Cuiabá, 22 de junho de 2017.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

Despacho: Cód. 481528VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por KELSONIRA PEREIRA FIUZZA, em desfavor de 

MARCOS DE ALMEIDA. Conforme certidão de fls. 20, o requerido não foi 

localizado para ser intimado em razão de estar internado em uma Clínica 

de Recuperação.Considerando o lapso temporal decorrido, EXPEÇA-SE 

novo mandado de intimação do requerido acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 16/17v.Em sendo negativo, DETERMINO a 

citação/intimação por edital do requerido MARCOS DE ALMEIDA, acerca 

das medidas protetivas deferidas às fls. 16/17v, nos termos do art. 361 do 

CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providências. CUMPRA-SE.Cuiabá, 06 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 385642 Nr: 27709-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITAYNAN FERNANDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HITAYNAN FERNANDES MARTINS, Cpf: 

69304041104, Rg: 36691883-7, Filiação: Ivone Maria Fernandes e Benedito 

Salvador Martins, data de nascimento: 14/10/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, encarregado de empreiteira/ estudante, Telefone 

9231-6805. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu HITAYNAN FERNANDES MARTINS, brasileiro, 

convivente, encarregado de empreiteira, nascido em 14.10.1980, portador 

do RG n. 36691883-7 SSP/MT e CPF n. 693.040.411-04, natural de 

Cuiabá/MT, filho de Benedito Salvador Martins e Ivone Maria Fernandes, 

atualmente em local incerto e não sabido, nas sanções do art. 147, c/c art. 

61, II, “f”, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes.A pena prevista 

para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (meses), ou 

multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.Atenta ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é 

tecnicamente primário, porém, é portador de maus antecedentes, 

conforme Guia de Execução Penal n. 22458-09.2017.811.0042 (Cód. 

482704); o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há 

elementos nos autos, suficientes para aferir com precisão acerca de sua 

conduta social e personalidade; os motivos do crime não são justificáveis; 

não há elementos nos autos suficientes para aferir a consequência do 

delito; ademais, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delituosa.Considerando 01 (uma) das referidas circunstâncias, na 

proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os limites mínimo e 

máximo da pena cominada em abstrato, fixo-lhe a pena base em 01 (um) 

mês e 18 (dezoito) dias, para cada delito de ameaça.Reconheço a 

circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, 

na proporção de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo 

qual aumento a pena em 08 (oito) dias de detenção, para cada delito de 

ameaça.Por derradeiro, vislumbro a ocorrência do concurso material entre 

os crimes, conforme institui o art. 69 do Código Penal.Encontro, então, a 

PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE 

DETENÇÃO, uma vez que não há outra agravante ou alguma atenuante, 

nem causa de diminuição ou de aumento de pena a ser considerada, e 

ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do 

crime.O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o 

disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal. Deixo de aplicar a hipótese 

do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu não preenche os 

requisitos subjetivos e objetivos da norma supracitada. No que concerne à 

reparação dos danos causados pela infração (art. 384 do Código de 

Processo Penal), tenho que nesse aspecto, considerando as 

circunstâncias do cometimento do delito e suas baixas consequências, 

entendo que inoportuna e inaplicável será qualquer fixação de reparação 

de danos, até porque a questão sequer foi ventilada durante a instrução 

processual. Deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.No que tange 

ao cálculo de detração penal, deve ser procedido nos moldes do que 

dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal. Isento o 

réu do pagamento de 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.P. I. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 04 de setembro de 2017.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 409424 Nr: 14103-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA, 

Cpf: 07077728188, Rg: 26727730, Filiação: Maria Rita Carvalho da Silva e 

Aquino Timoteo da Silva, data de nascimento: 30/06/1995, brasileiro(a), 

natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Telefone 

65-9311-6857. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA 

pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 147, do 

Código Penal, contra a vítima ELISABETH CRISTINA RODRIGUES DE 

SOUZA.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 1 4 1 0 3 - 7 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.409424)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 78.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504147 Nr: 43202-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL SORAES VARANDA RAMOS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMANUEL SORAES VARANDA RAMOS 

DE SOUZA, Rg: 14797003, Filiação: Sonia Maria Varanda Ramos de Sousa 

e Manoel Ramos de Souza, data de nascimento: 05/04/1983, brasileiro(a), 

natural de Dom Aquino-MT, solteiro(a), aux. de serv. gerais, Telefone 

99259-6863. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de EMANUEL SOARES VARANDA RAMOS DE SOUZA, 

pela prática, em tese, da contravenção penal prevista no art. 65 do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, com os efeitos 

da Lei n. 11.340/2006, em desfavor da vítima SOLANGE MENDES DA 

CONCEIÇÃO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 4 3 2 0 2 - 2 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.504147)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 47.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado EMANUEL SOARES VARANDA 

RAMOS DE SOUZA, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 15 

de maio de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 458254 Nr: 35619-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA, 

Cpf: 08728072405, Rg: 2113394-8, Filiação: José Gomes da Silva e Josefa 

Lopes da Silva, data de nascimento: 12/11/1980, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, convivente, lavador de carros. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA, pela prática, em 

tese, da contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 

dos delitos previstos nos art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal Brasileiro com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da 

vítima ANDREA DA SILVA NASCIMENTO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n . 3 5 6 1 9 - 2 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.458254)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 91.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 464476 Nr: 4386-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILTON DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOILTON DE ALMEIDA CARVALHO, Rg: 

20477791, Filiação: Elizabete Climarco de Almeida e Benedito Jerônimo de 

Carvalho, data de nascimento: 02/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, aux. de pedreiro, Telefone 99280-2093. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de JOILTON DE ALMEIDA CARVALHO, pela prática, em 

tese, da contravenção tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c 

art. 147, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

SUELEN JESUS BORGES.

Despacho: Cód. 464476VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 
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52.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOILTON DE ALMEIDA 

CARVALHO, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 

de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 461008 Nr: 846-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO LUIZ JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÍCERO LUIZ JESUS MARQUES, Cpf: 

90003616134, Rg: 1037697-6, Filiação: Sebastião de Jesus Marques e 

Maria Gomes Marques, data de nascimento: 01/05/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, ajudante de marceneiro, Telefone 65 

99227-7167. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de CÍCERO LUIZ JESUS MARQUES, pela prática, em tese, 

dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código 

Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da 

vítima MILENA DA SILVA SANTOS.

Despacho: Cód. 461008VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

77.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado CÍCERO LUIZ JESUS 

MARQUES, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 

de julho de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 428049 Nr: 3471-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO PEREIRA, Cpf: 02187321398, Rg: 

29256690, Filiação: Maria Francisca Pereira de Sousa, data de 

nascimento: 14/09/1988, brasileiro(a), natural de Caixias-MA, convivente, 

ajudante de serviço braçal, Telefone 9223-4784. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de MAURO PEREIRA, pela prática, em tese, dos delitos 

previstos no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

ELEN CRISTINA LIMA DOS SANTOS.

Despacho: Cód. 428049VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

79.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado MAURO PEREIRA, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de julho de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 452952 Nr: 30110-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDEMYR ALUISIO FERREIRA DE SOUZA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEUDEMYR ALUISIO FERREIRA DE 

SOUZA FILHO, Cpf: 00997417170, Rg: 15125904, Filiação: Ana Franca de 

Souza e Cleudemyr Aluisio Ferreira de Souza, data de nascimento: 

09/02/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, 

Telefone 992158920/993266233. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de CLEUDEMYR ALUISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO, 

pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9, c/c art. 140, 

§2º, c/c 147, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal 

Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 11.340/2006, em desfavor da vítima 

JESSICA CARFI GONZAGA.

Despacho: Cód. 452952VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls. 

85.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado CLEUDEMYR ALUISIO 

FERREIRA DE SOUZA FILHO, nos termos do art. 361 do Código de 

P r o c e s s o  P e n a l . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 378191 Nr: 19748-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVCDS, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGNALDO CANDIDO SOBRINHO, Cpf: 

65009878100, Rg: 847821, Filiação: José Candido Sobrinho e Petrolina 

Rosa Sobrinho, data de nascimento: 20/07/1977, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 9291 0740. 

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 3 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

proposta por A.V.C.D.S. representado por NOEMIA SOUSA DOS SANTOS 

em face de AGNALDO CÂNDIDO SOBRINH, nos termos do art. 733 do CPC 

a fim de este efetue o pagamento referente às parcela de pensão 

alimentícia no montante de R$ 665,79 (seiscentos e sessenta e cinco reais 

e setenta e nove centavos).

Despacho/Decisão: [...] tendo em vista que foram esgotados todos os 

meios possíveis para a localização do devedor DEFIRO o pedido de fls. 76, 

para determinar a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 

(trinta) dias, nos moldes do art. 256, II e art. 257 do CPC, para, em 03 (três) 

dias, pagar o débito, referente às 03 (três) últimas parcelas de pensão 

alimentícia em atraso, anteriores ao ajuizamento da presente execução, e 

as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7.º, do CPC), 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, do 

CPC), caso contrário poderá ser protestado o título executivo judicial, no 

que tange ao débito exequendo, e decretada a sua prisão [...]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUSTAVO DE FARIA 

MOREIRA TEIXEIRA, digitei.

Cuiabá, 17 de julho de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 524325 Nr: 16314-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDOMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen almeida freitas de 

morais - OAB:20281

 Vistos.

Informo que nesta data prestei as informações referente ao Agravo de 

Instrumento nº 100784-66.2018, da Terceira Câmara de Direito Privado.

Ademais, intime-se a requerente, através de seu advogado via DJE, para 

se manifestar acerca da petição de fl. 266, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 521007 Nr: 13046-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB, KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 56/57.

Expeça-se o ALVARÁ para liberação do dinheiro bloqueado no presente 

feito à fl. 51, para a conta a requerente informada à fl. 57.

Ademais, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos da expropriação (art. 523, §3º, do CPC) do veículo HONDA/HR-V LX 

CVT, PLACA: QBQ 0411.

Por fim, considerando nova tentativa de busca no sistema Bacen-Jud do 

saldo remanescente, foi obtido êxito com o bloqueio parcial do referido 

valor, sendo que o valor de R$ 416,16 (quatrocentos e dezesseis reais e 

dezesseis centavos) fora transferido para o Banco do Brasil, agência nº 

3834, enquanto que com relação ao valor encontrado de R$ 20,75 (vinte 

reais e setenta e cinco centavos), determinei o seu DESBLOQUEIO, por se 

tratar de valor ínfimo, conforme extratos anexos.

 Desta forma, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 Vistos.

Intime-se o requerido para manifestar acerca da petição de fls. 409/411, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 524325 Nr: 16314-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDOMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen almeida freitas de 

morais - OAB:20281

 (..). Desta forma, passo a analisar os pedidos remanescentes e, em 

complemento à decisão protetiva de fls. 125/127, com as alterações 

contidas às fls. 167/168, DETERMINO a SUSPENSÃO DA POSSE E/OU 

RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO, devendo ser comunicado ao 

órgão competente, inclusive para que se proceda o necessário para sua 

apreensão (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/2006). Outrossim, OFICIE-SE à 

Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento do imóvel objeto 

de partilha das partes, matriculado perante o 2º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá/MT – item “b.8” – fl. 26, para que se abstenha de 

realizar qualquer transação relativa ao imóvel sem autorização judicial, já 

que se trata de bem litigioso pretenso à eventual partilha.Ainda, 

CUMPRA-SE a decisão de fls. 125/127, no que tange a proibição 

temporária de celebração de atos/contratos referente ao patrimônio 

comum das partes, expedindo-se o necessário para tanto.Noutro giro, 

ACOLHENDO o pedido de item “b.10”, a fim de resguardar eventual partilha 

de bens das partes, fora realizada consulta ao Sistema RENAJUD, e 

imposta a cautelosa restrição nos seguintes bens, de propriedade do 

requerido, conforme extratos anexos:- FORD/KA, PLACA: PZN - 8851, 

ANO/MODELO: 17/18;- HONDA/CITY, PLACA: QBZ - 2534, ANO/MODELO: 

16/16;- FIAT/PALIO, PLACA: LBX - 7320, ANO/MODELO: 97/97.Com 

relação ao veículo HONDA/HR-V, PLACA: QBL – 4570, verifico que o 

referido bem não é de propriedade do requerido, consoante extratos 

anexos, de modo que não há como impor qualquer restrição à patrimônio 

de terceiro, sem a participação do mesmo nos autos, o que, de todo modo, 

não se daria neste feito, devendo a parte interessada propor demanda 

autônoma, em que serão resguardados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa dos envolvidos. Desta forma, INDEFIRO o pedido de item 

“b.11” – fl. 27. (...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 524325 Nr: 16314-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDOMDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen almeida freitas de 

morais - OAB:20281

 (...). .Com efeito, da detida análise dos autos, verifico que a própria 

requerente alega na sua “noticia criminis” que optou por sair da residência 

do casal, passando a residir com seus genitores, mesmo porque o 

requerido não tinha outro lugar para residir – fls. 14/28.Nessa ordem de 

ideias, não vislumbro no caso em tela a urgência necessária para 

manutenção da medida protetiva anteriormente deferida, isto é, a de 

“AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR”, mesmo porque exsurge dos 

autos que a requerente se encontra residindo em imóvel diverso há 

razoável lapso temporal, demonstrando, pois, a ausência de razoabilidade 

na determinação de imediato afastamento do requerido.Importante 

salientar, que as medidas protetivas elencadas na Lei nº 11.340/06 devem 

ser deferidas quando da urgência/iminência da situação de violência 

doméstica, não devendo ser interpretadas como meio para uma finalidade 

diversa, como por exemplo, eventual partilha de bens.Desta forma, por 

entender razoável e prudente, DEFIRO o pedido de fls. 129/160, pelo que 

REVOGO a decisão de fls. 125/127 tão somente no que concernem as 

medidas protetivas consubstanciadas no “AFASTAMEMENTO DO 

AGRESSOR DO LAR” e a “RECONDUÇÃO DA OFENDIDA AO RESPECTIVO 

LAR”, restando MANTIDAS as demais MEDIDAS PROTETIVAS 

deferidas.Por consequência, DECLARO PREJUDICADO o pedido de 

arrombamento de fls. 161/162.Por fim, esclareço que as questões 

noticiadas nestes autos poderão ser melhor analisadas quando da 

realização da Audiência de Conciliação designada no feito para o dia 

19/06/2018.INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 411364 Nr: 16126-94.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT, EDMILSON ROSA DE OLIVEIRA - OAB:17953-B

 Impulsiono os presentes autos, para intimar a parte requerida, por 

intermédio do seu advogado, via DJE, para comparecer a audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 09 de agosto de 2018, às 

14:00hs a ser realizada na sede deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 526805 Nr: 18771-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Oliveira - 

OAB:12.291 MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de manifestação ofertada pelo requerido (fls. 34/38).

II. Compulsando os autos verifico que, o requerido, em sua manifestação 

de fls. 34/38, formulou pedido de antecipação dos efeitos de tutela de 

urgência colimando, dentre outras, a revogação parcial das medidas 

protetivas concedidas initio litis, notadamente para converter a medida de 

afastamento do agressor para medida de autorização de afastamento do 

lar por parte da vítima.

III. Não se tratando, a manifestação de fls. 34/38, de reconvenção, logo 

não há que se falar em tutela de urgência, impondo-se, portanto, seja 

ouvida a parte ex adverso antes de qualquer pronunciamento judicial 

sobre os pedidos, conforme se infere dos art. 9º e 10 do CPC.

IV. Considerando que se trata in casu de ação cautelar satisfativa de 

medida protetiva e que a vítima tem capacidade postulatória apenas para 

requerer as medidas protetivas, conforme se infere do teor talhado no 

preceptivo do art. 19 c.c. art. 27 , ambos, da Lei n. 11.340/06, intime-se a 

vítima para, em dez dias, constituir advogado e se manifestar sobre a 

contestação de fls. 34/38. Conste no mandado advertência de que, caso a 

vítima não possua condições financeiras, o Oficial de Justiça deverá 

informar, por certidão, para que seja nomeado Defensor Público para a 

vítima.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 479362 Nr: 19157-54.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar acompanhando seu filho em consulta médica, resta 

prejudicada a realização da audiência outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423888 Nr: 29620-26.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAFDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar acompanhando seu filho em consulta médica, resta 

prejudicada a realização da audiência outrora designada nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 516355 Nr: 8751-37.2018.811.0042

 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: BAFDOC, RMC, BAFDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara, estar acompanhando seu filho em consulta médica, resta 

prejudicada a realização da audiência outrora designada nestes autos.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110391 Nr: 2300-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDRDA, IRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido Liminar de 

Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars, proposta por Marco Antônio 

Baggio de Carvalho em desfavor de Andreia Afonso.

Observa-se que o juízo da Primeira Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, às fls. 41-v, declinou da 

competência do feito em favor da Vara Especializada da Infância e 

Juventude de Cuiabá.

 Assim, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Marco Antônio Baggio de Carvalho OAB/MT 11.985;

e) Voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93924 Nr: 2578-36.2015.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdP, EH, TH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rossana Overcenko Kaminski - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5.920

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial, e 

Extingo o Processo, com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC.

4.1 Mantenho a guarda dos adolescentes Tsuane Hirooka e Enzo Toshiaki 

Hirooka em favor da tia paterna Suzana Shisuco Hirooka, tornando-a 

permanente.

4.2 Expeça-se o termo de Guarda Permanente.

4.3 Ressalto, entretanto, que a guarda pode a qualquer momento ser 

modificada, sempre que o melhor interesse dos adolescentes assim o 

recomendar.

4.4 Concedo ao genitor Alexandre Toschiaki Hirooko o direito de visitas 

livres aos filhos Tsuane Hirooka e Enzo Toshiaki Hirooka.

4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.6 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

4.7 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93108 Nr: 1835-26.2015.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLFP, VPFA, VFM, BFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdC, AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEI PERDONSINI QUADRADO - 

OAB:, Oriston de Souza Cardoso - OAB:30.985/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 Trata-se de Ação de Adoção interposta por Vera Lúcia Ferreira Passos e 

Viter Paulo Ferreira Assis, em relação às crianças Vitória Ferreira Moura e 

Beatriz Ferreira Moura, todos devidamente qualificado nos autos.

O processo veio redistribuído da 1ª. Vara Cível da Comarca de Jataí/GO.

Recebido os autos nesta Comarca, realizou-se estudos psicossociais, 

bem como foi o processo devidamente instruído conforme audiência 

realizada às fls. 96/97.

Pelo Exposto. Decido.

Com fulcro no artigo 364 do CPC, declaro encerrada a instrução 

processual, e determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para apresentar as alegações finais, 

em forma de memoriais escritos.

b) Com a juntada dos memoriais escritos pelo advogado dos requerentes, 

dê-se vistas ao Ministério Público para que apresente as alegações finais 

caso queira.

c) Em seguida, sendo apresentadas as alegações finais voltem-me 

conclusos para sentença.

As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94827 Nr: 3301-55.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GGSM, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdSM, CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David da Silva Belido - 

OAB:14619, Keyla da Silva Belido - OAB:oab/mt 15.165, Thatiane 

Alizabeth Zaitum C. Nascimento - OAB:12.332

 Vistos, etc...,

 I – Tendo em vista que no mês de Agosto do corrente ano, estarei 

usufruindo de férias, as audiências designadas para este período deverão 

ser reagendadas, assim, determino que:

a) Cancele-se no Sistema Apollo, a audiência designada neste processo.

b) Solicite-se na Central de Mandados, a devolução dos mandados de fls. 

207/209.

II – Diante da renúncia dos advogados da requerida Cleuza Pereira, 

conforme fls. 142, intime-se a requerida para que constitua novo 

advogado no prazo de 10(dez) dias.

III – Não havendo possibilidade de constituir novo patrono, deverá 

comparecer na Defensoria Pública para que esta dê continuidade ao 

processo em seu favor.

IV – Baixe-se no Sistema Apollo o nome dos advogados David da Silva 

Belido OAB/MT 14.619 e Keyla da Silva Belido OAB/MT 15.165.

V – Após, voltem-me conclusos para designação de nova data para 

realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91309 Nr: 79-79.2015.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMC, VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Lopes Júnior - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e, 

Extingo o Processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil .

Confirmo a liminar deferida às fls. 70/71.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo as 

baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85836 Nr: 2104-36.2013.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdRdC, NdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGELA MARIA 

JULIO, para devolução dos autos nº 2104-36.2013.811.0063, Protocolo 

85836, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 16763 Nr: 664-85.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Corsino Gonçalves 

Nonato - OAB:6866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos,

 Aportou aos autos pedido formulado pelo reclamado informando a 

existência de R$ 4.156,89, depositado na conta judicial nº 1800111172536 

da Agência 3834, requerendo a liberação a quem for de direito (fls. 146).

 Contudo, em consulta ao SISCONDJ, não há valores vinculados a este 

processo.

 Assim, a fim de que se possa solicitar a vinculação ao departamento 

competente, intime-se o reclamada para juntar o comprovante de 

pagamento e/ou extrato da referida conta judicial.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 15855 Nr: 1956-08.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdia Patrícia Salgado - 

OAB:13260/MT, Kleber Pinho e Silva - OAB:10735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos,

Defiro a expedição de alvará em favor do reclamado para levantamento do 

valor depositado (fls. 252).

 Intime-se.

 Após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 14268 Nr: 312-64.2006.811.0072

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Roberto Ricas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseli Raquel Ricas - 

OAB:16264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Rodrigues Rocha Jr - 

OAB:3601 b, Maria Dagmar N. B. Rodrigues - OAB:3602-B

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para que pague e comprove o pagamento do 

valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa de 10 % sobre 

o débito, nos termos do art. 523, §1º do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 16763 Nr: 664-85.2007.811.0072

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Corsino Gonçalves 

Nonato - OAB:6866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos,

 Aportou aos autos pedido formulado pelo reclamado informando a 

existência de R$ 4.156,89, depositado na conta judicial nº 1800111172536 

da Agência 3834, requerendo a liberação a quem for de direito (fls. 146).

 Contudo, em consulta ao SISCONDJ, não há valores vinculados a este 

processo.

 Assim, a fim de que se possa solicitar a vinculação ao departamento 

competente, intime-se o reclamada para juntar o comprovante de 

pagamento e/ou extrato da referida conta judicial.

 Intimem-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122295 Nr: 3352-98.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Henrique Leite Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson Roque Bobato 

Schimitt - OAB:14360/MT, Tarcisio Luiz Brun - OAB:16.191/MT

 Visto.

Designo audiência, nos termos do art. 79, da Lei n. 9.099/95, à ser 

realizada no dia 23.08.2018, às 14 horas.

INTIMEM-SE todos.

CIÊNCIA ao MP.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122956 Nr: 3987-79.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paula Larissa Camargo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Delcidio Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - 

OAB:8340-B/MT

 Visto.

Primeiramente verifico que a preliminar alegada pelo Querelado se 

confunde com o mérito, razão pela qual deixo de apreciá-la neste 

momento.

Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, nos 

termos do art. 78, da Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 04.09.2018.2018, 

às 14 horas.

INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso os 

tenham.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 105112 Nr: 5006-28.2014.811.0062

 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 do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney José Salles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/MT 3.822

 Visto.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento, à ser realizada no dia 

23.08.2018, às 15 horas.

INTIMEM-SE todos.

CIÊNCIA ao MP.

Às providências. CUMPRA-SE.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GODOES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 02/10/2018, Hora: 10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001575-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA SOUTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018 , Hora: 11:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Declara-se a 

ilegitimidade passiva do Cel. PM Marcos Vieira da Cunha – Comandante 

Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso e da Procuradoria-Geral 

do Estado, pois é cediço que tanto a pessoa física quanto órgãos do 

Estado são partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação. Em se 

tratando de responsabilidade civil da administração, é a pessoa jurídica de 

direito público o ente com legitimação passiva (art. 37, § 6º, da CF). 

Promova o Senhor Gestor sua exclusão do polo passivo no sistema PJe. 

Designe-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001568-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

DAMASIO SOLETO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:04/09/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Desse 

modo, prudente facultar o contraditório para o adequado esclarecimento 

da questão e inclusive chamamento de litisconsortes necessários, se 

necessário. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

Designe-se a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001574-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/09/2018, Hora: 11:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Desse 

modo, prudente facultar o contraditório para o adequado esclarecimento 

da questão, inclusive, para eventual chamamento de litisconsortes 

necessários, se necessário. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de 

tutela provisória. Designe-se a audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAMACHO DE ABREU CAMPOS (REQUERENTE)

JURQUEMI CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

02/10/2018, Hora: 11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se o(s) requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as 

advertências legais, para apresentar(em) a documentação de que 

disponha (m) para o esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 

12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO PIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 
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02/10/2018, Hora:11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Se a parte 

autora não apresenta a íntegra do processo administrativo que resultou na 

imposição não é possível a concessão de tutela de urgência. Nesse 

contexto, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500815-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARAUJO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, 

para manifestar a respeito dos IDS. 13522342 e 13522370, 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.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009979-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA PATRICIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

14254402.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007497-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO ZIMERMANN (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007497-66/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais Autora: 

Transjulia Transporte Rodoviário Ltda-ME. Réus: Gervasio Zimermann e 

Outra. Vistos, etc. Considerando o termo de conciliação acostado aos 

autos à (fl.36 – correspondência ID 11202932), bem como, o pleito de 

inclusão no polo passivo da segunda ré, hei por bem deferir a pretensão 

autoral ante a não citação regular do primeiro réu e, via de consequência, 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 05 de setembro de 2018, 

às 10:30 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007497-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO ZIMERMANN (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

14254660.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002082-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS ARRAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002082-68/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Eduardo Santos Arrais. Vistos, 

etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor EDUARDO SANTOS ARRAIS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a notificação do réu, 

correspondente aos fatos a serem complementados na exordial (devendo 

constar expressamente quais parcelas vencidas encontram-se 

inadimplidas, ou seja, vencidas e vincendas), registrando-se ainda que a 

notificação deverá ocorrer no endereço constante do contrato de (fl.37 – 

correspondência ID 12408221), eis que a de (fl.41 e fl.44 – 

correspondência ID 12408223) fora encaminhado para endereço diverso, 

nos termos do art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) 

retificando o valor da causa (art.319, V, CPC), apresentando cálculo 

atualizado do débito e, via de consequência, recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 06 

de abril de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004299-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA TAVARES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PIMENTEL LOPES OAB - MT23260/O (ADVOGADO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA CAVALCANTE MARTINS (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

14255304.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010565-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA CLAUDIA DE MATTOS 52217108115 (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

14255472.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-89.2017.8.11.0003

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:

PAULO CESAR ALVES SPROCATI (EXECUTADO)

SONIA APARECIDA ALVES SPROCATI (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

14255599.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820872 Nr: 3220-58.2016.811.0003

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON CARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do autor para 

manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls.79/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421200 Nr: 3470-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FONZAR FILHO, PATRÍCIA 

CASAGRANDE CABEÇA FONZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado do exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos quanto ao petitório de 

fls. 255/259, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708037 Nr: 2868-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SEGATO MUSTASSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o mandado foi devolvido pela central de mandados tendo em 

vista que a diligência de fl.67v não pertence a este feito. Motivo pelo qual 

intimo o advogado do autor para manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804256 Nr: 16010-11.2015.811.0003

 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: VALMIR LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Intimação do advogado do requerente, para no prazo legal, manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 121/123, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778647 Nr: 5643-25.2015.811.0003

 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: MARIZETE BEZERRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOPES DE MATOS, LUZIA BEZERRA DE 

MATOS, SEBASTIAO MENDES, EDILSON BEZERRA DA COSTA, 

APARECIDA DA COSTA MENDES, TEREZINHA BEZERRA DA COSTA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, DARCY BEZERRA DA COSTA, ROSA 

DA COSTA GRZEIDAK, VILSON BEZERRA DA COSTA, MILTON EUGENIO 

GRZEIDAK, CELIO FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do requerente, para no prazo legal manifestar-se 

quanto ao petitório de fls. 88/89.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003156-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE CITAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SETOR 02 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Luiz Antonio Sari NÚMERO DO 

PROCESSO ELETRÔNICO: 1003156-60.2018.8.11.0003 - PJE VALOR DA 

CAUSA: R$ 22.829,88 ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DEC. 

LEI Nº 911/69) PARTE AUTORA: Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV CIDADE 

DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 PARTE RÉ E QUALIFICAÇÃO: Nome: WAYSON WENNER 

VIEIRA VIANA Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 4766, VILA OLGA 

MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-010 DESCRIÇÃO DO(S) 

BEM(BENS): MARCA: HYUNDAI TIPO: Veiculos MODELO: HB20 1.0M 

COMFOR CHASSI: 9BHBG51CAEP186902 COR: BRANCA ANO: 2013/2014 

PLACA: OAS6379 RENAVAN: 594216796 DEPOSITÁRIO DESIGNADO: O 

AUTOR OU QUEM ELE INDICAR. VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: 

R$ 22.829,88 FINALIDADE: PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM 

DESCRITO NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“ em conformidade com a 

decisão cuja cópia segue como parte integrante deste mandado, 

depositando-o com o depositário acima indicado, e, na seqüência, A 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para integrar a lide, conforme inicial 

disponibilizada nos autos do processo eletrônico acima indicado, para, 

querendo, nos prazos indicados, requerer a PURGAÇÃO DA MORA e/ou 

CONTESTAR A AÇÃO. DECISÃO: Anexo.” ADVERTÊNCIAS: a) 

PAGAMENTO: Poderá a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade do débito 

pendente, de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 
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acima, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. b) Não 

sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a 

posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte 

autora. c) PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) 

dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré poderá contestar a 

ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os 

fatos alegados na peça vestibular. f) Não sendo encontrado o bem, ou 

não estando este na posse da parte ré, poderá a presente demanda ser 

convertida, a pedido da parte autora, em ação de depósito (art. 4o do 

Decreto-Lei nº 911/69). OBS: Fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Rondonópolis, 18 de julho de 2018. EVANDRO LUIZ PEREIRA 

JUNIOR Autorizada pela Ordem de Serviço n. 002/2017-GAB (Assinado 

digitalmente)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO KAHA (RÉU)

MARLI DE FATIMA RIBAS KAHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004160-35/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Autor: Thiago Rodrigues Lopes. Réus: Luis Fernando Kaha e Outra. 

Vistos, etc. THIAGO RODRIGUES LOPES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c 

Restituição de Valores” em desfavor de LUIS FERNANDO KAHA e MARLI 

DE FATIMA RIBAS KAHA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.16, fls.38/40 – correspondência ID 

13578664 e ID 13636887), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 03 de outubro de 2018, às 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002850-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERIVAL SALES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO REPORTAGEM FOTOGRAFICA LTDA - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID 14032536, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004297-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RIBEIRO FREITAS RODRIGUES (REQUERIDO)

MARIA ELVINA RIBEIRO (REQUERIDO)

ALBERTO RIBEIRO FREITAS FILHO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 14207936, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000711-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REYNOLD FALAVINA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida ID número 14032206, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003207-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Jardim Guanabara 

- Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

VLI MULTIMODAL S.A. (RÉU)

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

VLI MULTIMODAL S.A. (RÉU)

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003004-46.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 16.738,73; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GTL 

TRANSPORTES LTDA Parte Ré: RÉU: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES 

LTDA - EPP, NIDERA SEMENTES LTDA., VLI MULTIMODAL S.A. Senhor(a): 

RÉU: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, NIDERA SEMENTES 

LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDOS, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito , para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 02 de 

outubro de 2018, às 08h, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o petitório retro. Diante da 

ausência de tempo hábil para a citação da requerida VLI MULTIMODAL 

S.A, CANCELO a audiência do dia 19.07.2018, REDESIGNANDO o ato para 

o dia 02 de outubro de 2018, às 08h. Intimem-se. Às providências. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004979-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA OAB - 109.783.641-04 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004979-06.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 4.050,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO SOARES Parte 

Ré: REQUERIDO: ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES 

REPRESENTANTE: EDUARDO PERES DA SILVA Senhor(a): REQUERENTE: 

MARCIO SOARES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 23 de agosto de 2018, às 08h., no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: 

Vistos etc. Atendendo ao petitório retro, REDESIGNO a audiência 

conciliatória para o dia 23 de agosto de 2018, às 08h. Oficie-se ao Juízo 

da Sexta Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Carta Precatória de n. 

1008922-77.2018.8.11.0041, informando a nova data da audiência. Às 

providências. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003857-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS TRADE IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO 

COMERCIAL LTDA. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003857-21.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 31.136,04; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RDM 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: SS TRADE 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 

Senhor(a): AUTOR: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 

PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de conciliação que se realizará no dia 23 de 

agosto de 2018, às 09h, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME em 

desfavor de SS TRADE IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA., ambos devidamente qualificados 

na exordial. 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). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 23 de agosto de 2018, às 09h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004097-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004097-10.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 22.098,44; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: OUTRAS 

MEDIDAS PROVISIONAIS (1289). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: OSNI 

FERREIRA DE SOUSA Senhor(a): REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DA PARTE REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, para comparecer a 

audiência de tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de conciliação que se realizará no dia dia 23 de 

agosto de 2018, às 10h30min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de OSNI 

FERREIRA DE SOUSA, ambos devidamente qualificados na exordial. 

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). Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 23 de agosto de 2018, às 10h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 
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2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009103-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALRINES RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido retro. Cite-se a demandada no novo endereço 

indicado no ID 12863574. Diante da ausência de tempo hábil para 

cumprimento, CANCELO a audiência do dia 15.05.2018, REDESIGNANDO o 

ato para o dia 31 de julho de 2018, às 08h30min. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 391031 Nr: 4621-10.2007.811.0003

 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: VARLEY FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PRESIDENTE VARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Usucapião manejada por VARLEY 

FERREIRA DE SOUZA em desfavor de IMOBILIÁRIA PRESIDENTE VARGAS 

LTDA, todos qualificados na inicial. Alega o autor que exerce a posse 

mansa e pacífica sobre o imóvel aludido na inicial, com o que requer seja 

conferida procedência à pretensão exposta na vestibular. A ré foi citada 

por edital, tendo deixado de contestar, razão por que lhe foi nomeado 

curador especial. Tiveram ciência o Município (fls. 28), União (fls. 52) e 

também o Estado de Mato Grosso, este último tendo deixado transcorrer in 

albis o prazo para se manifestar sobre o interesse na área em litígio, 

malgrado tenha-lhe sido enviada toda a documentação pertinente e 

postulada, conforme certidão de fls. 83. Os demais entes públicos 

manifestaram expressamente a ausência de interesse no local. O feito foi 

saneado às fls. 84/85, oportunidade em que restou rejeitada a preliminar 

invocada pela ré. Neste ato, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor, e apresentadas alegações finais orais. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO. DECIDO. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 800873 Nr: 14701-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, CARLA REGINA 

GUBERT, EDSON DE SOUSA, EMERSON DE SOUSA, DALLIANE 

CARVALHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708921 Nr: 3813-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte exequente para 

manifestar acerca do petitório de fls. 127, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 748381 Nr: 6901-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU 

TRANSPORTES BOTUVERA, JORGE LUIS MARODIN, LUIS MATHEUS DE 

QUEIROZ MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S DE QUEIROZ &CIA LTDA- ME, JORGE LUIS 

MARODIN, TRANSPORTADORA BOTUVERA LTDA OU TRANSPORTES 

BOTUVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647 OAB/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, MANIFESTAREM acerca das Correspondências 

Devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 800873 Nr: 14701-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JHON DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI, CARLA REGINA 

GUBERT, EDSON DE SOUSA, EMERSON DE SOUSA, DALLIANE 

CARVALHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO os pedidos de fls.73/74.

Expeça-se carta de citação com referência aos executados EDSON DE 

SOUZA e CARLA REGINA GUBERT DE SOUSA, nos endereços declinados 

às fls. 73.

Ademais, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT com finalidade de penhora, avaliação e remoção do bem 

indicado às fls. 73, de tudo intimando-se ambos os litigantes.

Cumpra-se, impulsionando-se o processo conforme as normas previstas 

no CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 825291 Nr: 4716-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DA SILVA BRITO, EDSON 

FERREIRA MACHADO, ALIANÇA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:43368/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca da arrematação de fls. 70/71, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito. Ressaltando que a paralisação da 

mesma por prazo superior a 30 (trinta) dias, acarretará na sua devolução 
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a Comarca de origem, sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452791 Nr: 7970-79.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SIMON FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERILENE PEREIRA DE 

ANICESIO - OAB:18944, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872

 Vistos etc. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. Sem custas remanescentes, 

conforme artigo 90, § 3º, CPC/2015. Transitada em julgado neste ato, de 

forma que determino o arquivamento dos autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 419489 Nr: 1812-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER, 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES RABANEDA - 

OAB:8948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Vistos etc. Diante da ausência injustificada das partes a este ato, em face 

do pedido de fls. 204, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada do acordo entabulado entre as partes. A seguir, 

conclusos. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 721360 Nr: 2382-23.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CELESTINO ALVES, MARIA MADALENA DE 

SANTANA TEORODO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLUMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNY MORAES SALES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT15313, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 Vistos etc. Determino seja de imediato entregue a carta precatória para 

ser distribuída pela parte que arrolou a testemunha de fls. 169. No mais, 

em face da vinda do feito conexo código 721360, intimem-se as partes 

daquele processo a fim de que, em 10 (dez) dias, especifiquem se têm 

provas a produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 900637 Nr: 5479-55.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSNDA, LUSINETH COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLUMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

CEREAIS LTDA, ALFA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SÁ FREIRE MARTINS - 

OAB:7362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR SALES FERNANDES - 

OAB:2050/AC, ALINNY MORAES SALES FERNANDES - 

OAB:OAB/MT15313, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - OAB:SP/153621

 Vistos etc. Determino seja de imediato entregue a carta precatória para 

ser distribuída pela parte que arrolou a testemunha de fls. 169. No mais, 

em face da vinda do feito conexo código 721360, intimem-se as partes 

daquele processo a fim de que, em 10 (dez) dias, especifiquem se têm 

provas a produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 750807 Nr: 8200-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 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 acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 810923 Nr: 18210-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL BOMBAS INJETORA LTDA, 

AUGUSTO JOSE DOS SANTOS, VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 69V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 768632 Nr: 1547-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA ULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte requerida acerca da r. 

Decisão e documentos de fls. 100/103 para manifestar, caso queira, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 758668 Nr: 12546-13.2014.811.0003

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 308 de 480



TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES DE OLIVEIRA, LUCIANA MARIA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRACI DE OLIVEIRA BRITO, 

JULIANO MARINHO LEDUINO, ESPÓLIO DE IRACI DE OLIVEIRA BRITO, 

ODILON AUGUSTO DE BRITO, ODILON AUGUSTO DE BRITO, REGINA DE 

OLIVEIRA BRITO, REGINALDA OLIVEIRA BRITO SILVA, MESSIAS 

AUGUSTO DE BRITO, RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES, 

RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos Queiroz - 

OAB:18.259 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:MT/2.316

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, Drª Regina 

Oliveira Brito- OAB/MT 2316, para manifestar-se sobre a correspondência 

devolvida de folhas nº 161V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 755358 Nr: 10500-51.2014.811.0003

 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: CONCEIÇÃO SENA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA NÁDIA DA SILVA BRAVO, GILBERTO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURILENE SOUSA CARMO DO 

PRADO - OAB:16682/O, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:18451, 

LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre fls.145/148, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740767 Nr: 2489-33.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO VAZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA TROPICAL LTDA ME, PEDRO 

SIQUERI, LINDALVA CIDADE DA SILVA SIQUERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se 

manifestar acerca do petitório de fls.57/70, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14250340

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008072-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

ADENEELE GARCIA CARNEIRO OAB - MT21103/O (ADVOGADO)

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PRESTES SOBRINHO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14250820

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721605 Nr: 2626-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES BATOCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, defiro o pedido à fls. 104, determinando a remessa dos autos à 

distribuição para que proceda a substituição do polo ativo na capa dos 

autos e nos demais registros, devendo constar IRRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. – IRRESOLVE. Após, 

intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 15 de junho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANO DA SILVA 

BARBOZA, para devolução dos autos nº 4064-76.2014.811.0003, 

Protocolo 743462, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 6778-19.2008.811.0003, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 309 de 480



Protocolo 410731, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 5144-08.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIA BORGES MARQUES, ADEVAIR FERREIRA 

MARQUES, RENATO AVELINO PIRES, MARIA ROSA OLIVEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:237773 SP, GABRIEL SPERANDINI SPEZI - OAB:384.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, 

IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 5144-08.1996.811.0003, Protocolo 

51585, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448039 Nr: 3218-64.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDER CLÁUDIO FLORES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 3218-64.2011.811.0003, Protocolo 

448039, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822797 Nr: 3908-20.2016.811.0003

 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: KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 3908-20.2016.811.0003, 

Protocolo 822797, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 2260-05.2016.811.0003, 

Protocolo 818132, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 6643-31.2013.811.0003, 

Protocolo 725686, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389151 Nr: 2794-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DOMINGOS DE JESUS MIRANDA, 

NEUZALINA DE SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO NOTARIAL DA COMARCA DE 

PRUDENTOPOLIS, MÁRCIO MURTHA BRANDÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT, SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - OAB:MS/4.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVAILTON VILELA 

DE MORAES, para devolução dos autos nº 2794-61.2007.811.0003, 

Protocolo 389151, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421939 Nr: 4184-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI PIRES VIANA, ANA HELENA VILELA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MARIO ALVARENGA, PEDRO 

QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE 

SANTANA DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

4184-95.2009.811.0003, Protocolo 421939, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761443 Nr: 14209-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DE QUEIROZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES LEAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 14209-94.2014.811.0003, Protocolo 

761443, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824488 Nr: 4424-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEY OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 4424-40.2016.811.0003, Protocolo 

824488, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805247 Nr: 16378-20.2015.811.0003

 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: CLAUDINÉIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 16378-20.2015.811.0003, Protocolo 

805247, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277395 Nr: 1265-17.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOAO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ROBERTO 

ZILIANI, para devolução dos autos nº 1265-17.2001.811.0003, Protocolo 

277395, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7770-43.2009.811.0003, 

Protocolo 425671, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 11772-56.2009.811.0003, 

Protocolo 429772, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8724-55.2010.811.0003, 

Protocolo 440057, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 17372-29.2007.811.0003, 

Protocolo 403878, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS MELLO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 983-52.1996.811.0003, Protocolo 

41011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 10192-15.2014.811.0003, Protocolo 

754770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751152 Nr: 8370-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTÕES TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13.731-MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 

17092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 8370-88.2014.811.0003, Protocolo 

751152, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 11809-06.1997.811.0003

 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: LOURDES GONÇALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE BARBOSA RONDON, 

DEUSANIR HENRIQUE DE SANTANA, ANDREIA PINHEIRO, DYANARA 

CAROLINE FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 11809-06.1997.811.0003, Protocolo 

63260, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892248 Nr: 2573-92.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- OAB:DEFENSORA P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA DIAS 

IORA, para devolução dos autos nº 2573-92.2018.811.0003, Protocolo 

892248, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451693 Nr: 6872-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LOJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:OAB/MT14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA BEATRIZ 

PEREIRA MARCHIORO, para devolução dos autos nº 

6872-59.2011.811.0003, Protocolo 451693, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729139 Nr: 9863-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 103/105), 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.: 810420 Nr: 18029-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAIELI MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a contestação 

e documentos de fls. 110/120, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732203 Nr: 12466-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl. 89/90 e 93/94), 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.: 421192 Nr: 3463-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl.197. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791649 Nr: 10933-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORANDES BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 
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acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 81, 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.: 791649 Nr: 10933-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORANDES BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 122, 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.: 778193 Nr: 5506-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE OLIVEIRA, IZALBA DIVA DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - 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 intimação devolvida (fl. 50/54 ), 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.: 424024 Nr: 6190-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEINDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 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.729/737, no prazo legal, bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741111 Nr: 2743-06.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILDO DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta 

de citação devolvida (fl.94/96), bem como, providenciar o andamento do 

feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar a 

parte pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000141-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO OAB - DF04110 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1000141-20.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

não consta nos autos a decisão judicial proferida na Instância Superior 

que manteve a liminar concedida por este Juízo, intime o representante do 

Ministério Público, para que apresente nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias o referido decisum. Após, voltem-me os autos conclusos 

imediatamente. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR)

JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

CLOTILDES FAGUNDES DUARTE OAB - 468.887.561-49 

(REPRESENTANTE)

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1001423-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. O requerido alegou 

em preliminar inépcia da inicial, cuja matéria se confunde com o mérito da 

demanda, portanto, será analisada por ocasião da prolação de sentença. 

Ainda, na peça defensiva impugnou o benefício da Justiça Gratuita 

concedida nos autos. O autor refutou as preliminares quando da 

apresentação da impugnação a contestação (Num. 9873248). Os artigos 

98, 99 e 100 do CPC, preveem o seguinte: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) 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. (...) Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de 

recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, 

por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. 

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” Inicialmente, o benefício foi concedido com base nos 

documentos apresentados na exordial e após a realização de consulta 

junto ao Sistema Infojud, cuja resposta restou infrutífera, vez que a 

pessoa jurídica do autor não declarou o imposto de renda nos exercício de 

2017 a 2015, demonstrando, em tese, a inexistência de bens. Porém, há 

de se dizer que quando impugnado o benefício concedido, o magistrado 

deverá verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade 

financeira do jurisdicionado, para ao final manter ou revogar as benesses. 
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In casu, percebe-se que o autor trata-se de uma sociedade de advogados 

regida pelo artigo 15 da Lei nº 8.906/94 – Estatuto da OAB, que assim 

dispõe: “Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de 

prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal 

de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral”. 

Ainda, restou, consignado na cláusula segunda da 6ª alteração de seu 

contrato social, que a sociedade será por quotas de responsabilidade civil 

ilimitada (Num. 5011179 - Pág. 1). Observa-se que o demandante é 

representado por seus sócios Clotildes Fagundes Duarte, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves e Ronaldo Batista Alves Pinto, onde cada 

responde por sua cota parte do capital social da sociedade de advogados. 

Em razão disso e aliado ao fato da empresa jurídica não declarar IR, e, 

ainda, em atenção às determinações da CNGC, fora realizada nova 

consulta por meio do Sistema INFOJUD, ao Imposto de Renda de seus 

sócios (Exercício 2018 e ano calendário 2017), constatando que Karine e 

Ronaldo auferiram rendimento no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos 

mil reais), cada e Clotildes o quantum de R$ 1.750.000,00 (hum milhão, 

setecentos e cinco mil reais), restando evidente que o autor possui capital 

suficiente para o recolhimento das custas processuais. Dessa forma, não 

obstante o fato do requerente ter alegado a necessidade da justiça 

gratuita, vê-se que este detém patrimônio considerável, indicando que se 

mostra viável economicamente, não estando em estado de miserabilidade 

capaz de se comparar a um trabalhador assalariado minimamente, motivo 

pelo qual acolho a impugnação arguida e revogo o benefício da Justiça 

Gratuita concedido nos autos. Encaminhe os autos à contadoria judicial 

para apuração do valor das custas e despesas processuais, intimando o 

demandante para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

decurso do prazo recursal, voltem-me conclusos para prolação da 

sentença. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 18 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005492-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

LOTERICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005492-37.2018.8.11.0003 Vistos etc. MARIA 

APARECIDA PEREIRA RODRIGUES devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face de LOTÉRICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA –ME 

E SERASA EXPERIAN, também qualificadas no processo. Após a 

distribuição da ação, a autora pleiteia pela desistência da ação, 

requerendo sua extinção (Id. 14195928). Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando 

da anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas, ante o 

beneficio da assistência judiciária, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em face da angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

18 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 7467-92.2010.811.0003 CI 438800

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial

PARTE EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE EXECUTADOS: CLAUDIO RANGEL DE OLIVEIRA ME e CLAUDIO 

RANGEL DE OLIVEIRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos executados, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, de que foi procedido a "penhora on line", efetivada nos 

valores de R$ 1.235,82 junto ao Banco Santander S/A e a importância de 

R$ 295,34 junto ao Banco Bradesco S/A, conforme bloqueios de fls. 

133/136, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

publicação do edital.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos e examinados. Requereu a parte exequente 

o deferimento de penhora on-line nas contas bancárias dos executados: 

CLAUDIO RANGEL DE OLIVEIRA ME CNPJ: 10.762.505/0001-47 e CLAUDIO 

RANGEL DE OLIVEIRA, CPF: 304.785.718-01, (fl. 129). Considerando que 

o feito se encontra apto à realização da penhora online e, tendo em conta 

que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o "dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira" figura em primeiro lugar 

na ordem de preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 

854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes 

em nome do(s) executado(s). Observo o valor indicado no demonstrativo 

de cálculo apresentado; expeço a ordem de bloqueio para a busca do 

valor de R$73.432,03. Determino que esta decisão permaneça sem 

publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, de forma a 

impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu conteúdo, 

conforme art. 512 §2º da CNGC/MT, Com a vinda da resposta das 

instituições bancárias, sendo positiva, intime-se a parte executado, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação. Consigno que, não tendo advogado constituído 

nos autos, a parte executada afetada pela penhora deverá ser intimada 

pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de 

citação ou ao último endereço informado nos autos. Sendo a penhora 

negativa, Intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, dê 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e 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, 

Sônia Maria Barros Duarte,que digitei. Rondonópolis - MT, 18 de julho de 

2018. Thais Muti de Oliveira - Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003985-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004100-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/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)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002368-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANO MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000458-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CARLA FERREIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002915-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002016-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON MARINHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/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)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/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 do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002876-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-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)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003729-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CORDEIRO VASCO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002325-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003521-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 
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contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000222-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIDE PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado das parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THATELY DANIELY ALVES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003515-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIRAHY PAULINO MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002552-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002868-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVEYLTON OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005656-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.D.V. CONSTRUTORA PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, MDV Construtora, com a informação da ECT de que 

o destinatário mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003056-76.2016.8.11.0003

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:

MARONITA FRANCISCA DA SILVA (RÉU)

MARCOS VINICIUS DE FREITAS BRAUNA (RÉU)

VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN RODRIGUES ROMERA ASSUNCAO OAB - SP198650 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Vidraçaria com a informação da ECT de que o 

destinatário mudou-se e da requerida Maronita, com a informação de 

endereço insuficiente, falta número.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002706-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ADRIANE PEREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

JUSCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS (CONFINANTES)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (AUTORIDADE)

JOAO FERREIRA SANTANA (CONFINANTES)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Imobiliária Continental, com a informação da ECT de 

que o destinatário mudou-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425325 Nr: 7525-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA TAISSER ABDALA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, FLÁVIA OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:29.439/DF, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA - 

OAB:17.552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 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.: 448905 Nr: 4085-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BONFIM CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:82651/MG, FERNANDA AUGUSTA FANAIA VIEIRA - 

OAB:15.057-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701089 Nr: 9067-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARTUR TEIXEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 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 a guia e o 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786271 Nr: 8720-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SANTORINI LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 397268 Nr: 10691-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO, EDVALDO PORTO, 

EDSON TASCA PORTO, NEUSA BARBOSA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589/PR, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, PRISCILA KEI 

SATO - OAB:OAB/PR 42.074, RITA DE CÁSSIA C. DE VASCONCELOS - 

OAB:15.732-A MT, TERESA CELINA ARRUDA DE ALVIM - 

OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 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.: 429908 Nr: 11944-95.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CARVALHO PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar Certidão de Crédito expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722264 Nr: 3278-66.2013.811.0003

 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): ESPOLIO DE JOSE TRICHES NETO, CARMELINA 

SANSON TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 877693 Nr: 9452-52.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI OLIVEIRA, BRASIL CAMINHÕES 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 11.627, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, pagar diligência sob pena 

de devolução da missiva à Comarca Deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 435033 Nr: 3699-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EUGENIO PEZARICO, OSMAR LUIZ 

PEZZARICO, INES MARIA IZOTON PEZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 892392 Nr: 2638-87.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a manifestação de fls. 08/09 não guarda relação com a 

presente precatória, refaço a intimação de folhas 07, nos termos 

seguintes: Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA. Registro que o conteúdo da certidão 

poderá ser visualizado através do site www.tjmt.jus.br>consulta de 

processos judiciais, SOB pena de devolução da missiva para à comarca 

deprecante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726269 Nr: 7210-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM JOSE BONACUL FILHO, MARIA DE 

FATIMA RABELLO BONACUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10573

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestar sobre a avaliação 

de folhas 257/258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707299 Nr: 2068-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, HEDERSON 

ANTONIO GIRALDES PORTELA, HEMILLY GIRALDES PORTELA, NIVANDA 

GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715846 Nr: 11171-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE SANTANA 

MOSCON - OAB:OAB/RS 89.093

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, trazer aos 

autos informações da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824663 Nr: 4485-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA BELLINTANI DELAI, ALBERTO 

JOSE DELAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre a 

devolução de correspondência de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804853 Nr: 16263-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO STURM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287 - MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre a 

devolução de correspondência de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746979 Nr: 6156-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILENE RIBEIRO DE BRITO CRUZ, SOUVENIR DAL' BÓ 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

ESTRELA MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058, SOUVENIR DAL'BÓ JUNIOR - OAB:11058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241/0

 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.: 436159 Nr: 4827-19.2010.811.0003

 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: MOHAMED IBRAHIM CHARANEK, MOHAMED IBRAHIN 

CHARANEK FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AFONSO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAUJO DA SILVA - 

OAB:15566, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PENALVA VERDOLIN 

- OAB:11066-B/MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre as 

informações da Conta Única de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819755 Nr: 2827-36.2016.811.0003

 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: SUZANA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar sobre a petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o depósito de valores pela parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811253 Nr: 18332-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - 

OAB:19322-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar sobre a petição e 

documentos de folhas retro que noticiam o depósito de valores pela parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707167 Nr: 1923-55.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE LIMA BOTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 118/120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405168 Nr: 900-16.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:MT/8840-B, ITALO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7413/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT/ 8.530-A

 Intimação do executado, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração de fl.172/173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449671 Nr: 4851-13.2011.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILSON RODRIGUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE SOUSA MONTEIRO, APARECIDA 

FERRONATO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724685 Nr: 5661-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO REZENDE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 889839 Nr: 1635-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIPRIME CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI, 

CARLOS AUGUSTO FRANCHESCINI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BORGES NETTO - 

OAB:5788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA. Registro que o conteúdo da certidão 

poderá ser visualizado através do site www.tjmt.jus.br>consulta de 

processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726711 Nr: 7631-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIFRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, 

SUELLANN PATRICIA PEDROTTI ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BALBINO FILHO LATICINIOS ME, JOSE 

BALBINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760701 Nr: 13740-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BARTINIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A B DE SOUZA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARQUES 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:20.326, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

impugnação apresentada e folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 335389 Nr: 4299-92.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE VILLAS BOAS QUESADA, SEBASTIAO 

LOBO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

impugnação apresentada e folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 372212 Nr: 668-72.2006.811.0003

 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 FINASA DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR NOBRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419979 Nr: 2232-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELENE TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINERGIA INTERNET E JOGOS LTDA ME, 

RICARDO ANTONIO CARVALHO BARROS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE MICHELE 

GONCALVES - OAB:DEFENSORA P.

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717164 Nr: 12581-41.2012.811.0003

 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): RAMOS OLIVEIRA & VIEIRA DOS SANTOS 

LTDA-ME, IZAIAS VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751737 Nr: 8637-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTOS DE AMORIM, MHFDSA, MARILZA 

SANTOS DE AMORIM, IBFSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR WENCK, SOELI FATIMA PEDROTTI DA 

LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295, 

RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:OAB/MT13301A

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753045 Nr: 9320-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANABEL BEATRIZ DE COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA ROBERTA DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 790522 Nr: 10426-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ROSENDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428643 Nr: 10763-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento ao art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741116 Nr: 2748-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MATIAS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre o 

ofício de fls. 128/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741116 Nr: 2748-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MATIAS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 01 (uma) 

cópia da petição e cálculo de fls. 122/123, para acompanhar a carta de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 442140 Nr: 10808-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO RODRIGUES FONTOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - OAB:14553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 

55,00 – Setor 01. 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, bem 

como em igual prazo fornecer 01 (uma) cópia dos documentos de fls.167 

e 173, para acompanhar o mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718309 Nr: 13769-69.2012.811.0003

 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): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-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 no Sistema CPD – Central De Pagamentos De Diligências, 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.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001505-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA __ VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT. Ana 

Clara Zwick Martins, menor impúbere, nascido em 05/07/2016, residente e 

domiciliada na Rua Pedro Alves Santos, nº 419,Casa “C”, Bairro Vera 

Cruz, CEP: 78700-000, Rondonópolis – MT, representada por sua genitora, 

Naiamy Zwick, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de 

identidade nº 18805531 SSP/MT e CPF nº 025.659.521-63, por seu 

advogado e bastante procurador constituído, que ao final subscreve, com 

endereço profissional na Avenida Tiradentes, n.º1.602,centro, CEP 

78700-028, com endereço eletrônico zwick_n@hotmail.com, na Comarca 

de Rondonópolis - MT, vem por meio desta com fulcro nos artigos 1.583 do 

Código Civil, 33, § 1º da Lei 8.069/90 propor AÇÃO DE ALIMENTOS, 

GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA ROGÉRIO MARTINS DE 

SOUZA, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador da 

cédula de identidade nº 0017427140 SSP/SP e CPF nº 114.012.538-90, 

residente e domiciliado na av.5, s/nº, Chácaras Beira Rio, fundos Jardim 

Atlântico, nesta cidade de Rondonópolis/MT – CEP 78.700-000, com 

endereço eletrônico rcwrogerio@hotmail.com pelos fatos e fundamentos 

que se seguem: I – Preliminarmente I. I. Gratuidade de Justiça Requer a 

requerida, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fulcro no 

disposto da Lei 1.060/50 c/c Arts. 98 a 101 da Lei 13.105/15, em virtude 

de ser pessoa pobre na acepção jurídica da palavra e sem condições de 

arcar com os encargos decorrentes do processo, sem prejuízo de seu 

próprio sustento e de sua família. II-DOS FATOS A menor impúbere é fruto 

do relacionamento entre a Requerente e a Requerido e nasceu no dia 

05/07/2016 nos termos da certidão de nascimento anexa. Por razões 

pessoais, a requerente e requerido decidiram pelo término da relação 

entre ambos de tal sorte que se faz imprescindível e necessário 

regularizar questões referentes a filha em comum no que diz respeito à 

sua guarda, alimentos, bem como regulamentação das visitas, motivo pelo 

qual a requerente propõe a presente Ação. Desde a separação dos 

genitores a menor está sob a guarda de sua genitora, que possui guarda 

unilateral de fato. A requerente não se opõe às visitações, desde que 

sejam regulamentadas. II – DA GUARDA O instituto da guarda foi criado 

com o objetivo de proteger o menor, salvaguardando seus interesses em 

relação aos pais que disputam o direito de acompanhar de forma mais 

efetiva e próxima seu desenvolvimento, ou mesmo no caso de não haver 

interessados em desempenhar esse munus. Visto que os pais já não 

convivem juntos, fica necessário definir a guarda da filha menor. A 

representante legal já exerce a guarda unilateral de fato, almejando que 

desta forma assim permaneça, já que o genitor reside na zona rural e pela 

idade da criança requer cuidados redobrados. A doutrina, com Dimas 

Messias de Carvalho em seu livro “Direito das Famílias”, 3 Ed., Lavras: 

Unilavras, 2014, p.457, explica a guarda unilateral. “A guarda unilateral 

será atribuída, portanto, ao genitor que revele aptidão e melhores 

condições de exercê-la, considerando o afeto nas relações com o filho e 

com o grupo familiar, permitindo-se considerar as relações do menor 

também com os avós e parentes do guardião, a saúde, a segurança e a 

melhor educação do menor, cabendo ao outro supervisionar o exercício 

nos interesses dos filhos (art. 1.583 §§ 2º e 3º, CC).” Assim, como a 

genitora já exerce a guarda de fato da filha, possuindo melhores 

condições de exercê-la, requer seja deferida a guarda unilateral, como 

forma de resguardar o melhor interesse da filha. III - REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS Os pais da menor não convivem mais juntos e como a mãe já 

exerce a guarda unilateral de fato e deseja que assim permaneça, faz-se 

necessário que o demandado tenha contato com os filhos regularmente. É 

o que diz o “caput” do artigo 1.589 do Código Civil. Art. 1.589. O pai ou a 

mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Desse modo, 

requer que seja regulamentado o livre direito de visitas do pai, se assim o 

quiser, podendo passar fins de semana alternado com a menor. IV. 1 - 

ALIMENTOS A criança e o adolescente são resguardados em todos os 

âmbitos não se podendo privá-las dos direitos inerentes à pessoa humana 

como preveem os artigos 227 e 229 da Constituição Federal/1988: Art. 

227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também traz sua proteção aos 

menores em seus artigos 3º e 22: Art. 3º A criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. Art. 22. Aos pais incumbe o dever 

de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, 

no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os 

responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades 

compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser 

resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, 

assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. Os menores 

ainda são amparados pelo Código Civil que menciona que mesmo com a 

dissolução do vínculo conjugal, os direitos e deveres dos pais com relação 

aos filhos, não serão modificados, conforme dispõem os artigos 1579, 
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1634, I e II, 1690, 1695 e 1696. Art. 1.579. O divórcio não modificará os 

direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Art. 1.634. Compete a 

ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno 

exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - 

dirigir-lhes a criação e a educação; Art. 1.690. Compete aos pais, e na 

falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos 

menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a 

maioridade ou serem emancipados. Parágrafo único. Os pais devem 

decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens; 

havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a 

solução necessária. Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento. Parágrafo único. Novo 

casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não poderá importar 

restrições aos direitos e deveres previstos neste artigo. Art. 1696. O 

direito a prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e 

extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 

próximos em grau, uns em falta de outros. A doutrina ensina que: “Duas 

são as hipóteses de alimentos devidos pelos pais em relação aos filhos. A 

primeira é oriunda do poder familiar, que perdura até os 18 anos; a outra é 

oriunda do parentesco, de vínculo vitalício, durante a maioridade do filho, 

cuja necessidade de alimentos deve ser comprovada. A obrigação de 

alimentar em razão do poder familiar é, portanto, temporária, 

permanecendo até o filho completar 18 anos ou emancipar, sendo 

presumida a necessidade pela própria lei, cabendo ao pai comprovar que 

o filho não possui necessidade e pode prover seu próprio sustento com 

trabalho ou rendimento suficientes. A jurisprudência traz: EMENTA: 

DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - APELAÇÃO CÍVEL - FILHO 

MENOR - FIXAÇÃO - BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - EFEITOS 

DA REVELIA - PROVA. Os alimentos devidos pelos pais aos filhos 

menores decorrem dos deveres inerentes ao poder familiar. Sua fixação 

deve se dar na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada (binômio possibilidade/necessidade). Diante 

da total ausência de elementos que permitam ao juiz aferir a 

verossimilhança das afirmações da autora, não deve ser aplicada a pena 

da revelia pura e simplesmente, pois o magistrado há de buscar, na 

medida do possível, a verdade real, e não a verdade processual, para que 

alcance, de forma mais substancial, a justiça no caso concreto. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0027.14.014466-1/001, Relator (a): Des.(a) Dárcio 

Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/0015, 

publicação da sumula em 12/08/2015) EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA - 

AÇÃO DE ALIMENTOS - APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - FILHO - 

FIXAÇÃO - BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. Os alimentos devidos 

pelos pais aos filhos decorrem dos deveres inerentes ao poder familiar. 

Sua fixação deve se dar na proporção das necessidades do reclamante e 

dos recursos da pessoa obrigada (binômio possibilidade/necessidade). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.025245-6/001, Relator (a): Des.(a) 

Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2015, 

publicação da sumula em 30/07/2015) Portanto, considerando que a 

contribuição devida pelo pai, deve ser proporcional as necessidades dos 

filhos, o importe a ser fixado deverá ser de 60% (sessenta por cento) do 

salário mínimo, sendo 30% para cada filho IV 2. - DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS A lei 5.478/68 que dispõe sobre a Ação de Alimentos traz 

em seu texto defesa para o pedido de alimentos provisórios visto que, há 

provas contundentes de parentesco entre os menores e o requerido. Tal 

ação tem como objetivo promover o sustento da filha na pendência da lide. 

Pode-se ver pelo art. 4º, caput e art. 13, § 3º: Art. 4º As despachar o 

pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo 

devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não 

necessita. Art. 13, § 3º. Os alimentos provisórios serão devidos até a 

decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. Resta 

translúcida a necessidade de fixação de tal provisão legal, face à 

dificuldade financeira enfrentada pela genitora da menor. Como cediço, a 

fixação de alimentos provisórios exige observância ao binômio: 

possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, evoluindo, 

hodiernamente, doutrina e jurisprudência para se adotar o trinômio 

"proporcionalidade-possibilidade-necessidade". A jurisprudência ainda 

traz a defesa dos menores na fixação de alimentos provisórios: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - 

A L I M E N T O S  P R O V I S Ó R I O S  F I X A D O S  -  B I N Ô M I O 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Na fixação de pensão alimentícia, deve ser observado o binômio 

necessidade e capacidade, de modo que não se fixe um valor aquém das 

necessidades do alimentando nem além da capacidade do alimentante. 2. 

Entende-se que ônus do sustento dos filhos compete a ambos os 

genitores, devendo a mantença dos filhos ser dividida de forma que cada 

um contribua na medida da própria disponibilidade financeira. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.15.022790-5/001, Relator (a): Des.(a) 

Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2016, 

publicação da sumula em 15/02/2016) Tendo em vista as peculiaridades do 

caso concreto, requer a requerente que seja o requerido obrigado a 

pagar, “in limine”, uma pensão alimentícia provisória no importe de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo assim como determina o 

Art. 4ºc/c Art. 13, § 2º, ambos da Lei nº 5.478, de 25.07.1968. V - DOS 

PEDIDOS A Autora requer que Vossa Excelência se digne de tomar as 

seguintes providências: a) A citação do requerido para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no art. 694 

NCPC, bem como o disposto no art. 695 do NCPC; b) O deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita por ser pobre na acepção jurídica da palavra, 

não podendo arcar com as despesas processuais sem privar-se do seu 

próprio sustento e de sua família; c) Em não havendo acordo, deverá o 

Requerido contestar a ação dentro do prazo legal sob pena de sujeitar-se 

à revelia e seus efeitos e ao final, requer a procedência da presente ação, 

condenando-se o requerido na prestação de alimentos definitivos, na 

proporção de 60% de salário mínimo, a ser depositada na conta 

(poupança/ corrente); d) O arbitramento de alimentos provisórios, em R$ 

477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), equivalente a 50% do salário 

mínimo, a ser depositada na conta (poupança/ corrente); e) Seja deferida 

a guarda definitiva unilateral da menor à genitora e regulamentado o direito 

de visita para o genitor, f) Intimação do Ministério Público para intervir no 

feito, nos moldes do artigo 698, do NCPC; g) Seja condenado o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Para 

demonstrar o alegado, o autor valer-se-á de prova testemunhal, 

documental, pericial, estudo social e outras que eventualmente se fizerem 

necessárias. Atribui-se à causa o valor de R$ 5.724,00 (Cinco Mil 

Setecentos e Vinte e Quatro Reais, para fins de alçada, nos moldes do art. 

292, III do CPC/ 2015. Termos em que, Pede e aguarda deferimento. 

Rondonópolis, 06 de Março de 2018. ILDO ROQUE GUARESCHI OAB/ MT 

5.217-B

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005184-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. S. (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

VARA DE FAMILIA E DAS SUCESSÕES DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS-MT. MIRIAM MARQUES ORTEGA DOS SANTOS brasileira, 

casada, serviços gerais e do lar, portadora da cédula de identidade RG n. 

1687568-0 SEJSP/MT e inscrita no CPF/MF sob n. 024.524.941/94, 

residente e domiciliada na Rua Pará n. 908, Jardim Ipê, Cep. 78700-000, em 

Rondonópolis-MT., por seu advogado e procurador judicial que esta 

subscreve (mandato junto), vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência, propor AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM GUARDA E 

ALIMENTOS , consubstanciada no § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988 c/c. artigo 1.571, inciso IV do Código Civil Pátrio e demais 

disposições aplicáveis à espécie, contra THIAGO FRANCISCO DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, eletricista, portador da cédula de identidade 

RG n. 1176191-1 SESP/MT e inscrito no CPF/MF sob n. 832.690.021/49, 

residente e domiciliado na Rua Floriano Peixoto n. 493, Centro, 

Cep.78700-000, em Rondonópolis-MT., fundado nos motivos fáticos e 

jurídicos que se segue: I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 1 – A Autora 

requer, inicialmente, os benefícios da Justiça Gratuita por ser pobre na 

forma da lei, conforme Declaração de Hipossuficiência anexa. Por não 

dispor de numerário suficiente para arcar com as custas e demais 

despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua 

família com espeque na Lei 1.060/50, acrescida das alterações 

estabelecidas pela Lei 7.115/83 e artigo 98, § 1º do Código de Processo 

Civil, tudo consoante com o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal/88. II - 

DOS FATOS 2 – A Autora contraiu matrimônio com o réu em 03 de 
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setembro de 2012, sob o regime da comunhão parcial de bens conforme 

atesta a cert idão de casamento,  conforme matr ícu la 

0652920155201220008500615311, lavrada no Segundo Tabelionato de 

Notas e Privativo do Registro Civil da comarca de Rondonópolis-MT., 

documento anexo; 3 – Da união conjugal adveio a única filha ISABELLY 

MARQUES DOS SANTOS, com 07 (sete) anos, nascida no dia 01 de 

outubro de 2010, conforme Certidão de Nascimento matricula 

06529201552010100256054002465064, lavrada no Segundo Tabelionato 

de Notas e Privativo do Registro Civil da comarca de Rondonópolis – MT., 

documento anexo; 4 – O casal encontra-se separado de fato desde o dia 

23 de março de 2018, data em que o requerido deixou o lar conjugal e 

passou a residir na casa de seus avós, na Rua Floriano Peixoto n.493, 

Centro, nesta cidade. A Autora por sua vez em face do abandono 

material, morando de aluguel, sem condições financeiras para tanto, 

restou obrigada e passou a morar de favor com seus pais e em 

companhia da sua filha, posto que, o requerido se negou em honrar com 

as despesas de aluguéis, antiga moradia do casal; 5 – Devido a 

incompatibilidade de gênios manifestada logo após o matrimônio, vida 

conjugal nunca fora harmoniosa. Ultimamente o convívio tornou-se 

insuportável, tanto que a aproximadamente 4 (quatro) meses as partes 

estão separados de fato, ou seja, desde o dia 23/3/2018 e, mais que isso, 

sem qualquer chance para reconciliação. III – DOS BENS. 6 – O casal não 

possui bens imóveis e/ou moveis sujeito à partilha. 7 - Diante desses 

acontecimentos, a Autora decidiu promover a ação em questão para 

regularizar a situação através do divórcio. IV – DOS FILHOS e DO E 

EXERCÍCIO DA GUARDA E DIREITO DE VISITA. 8 – Como cediço, desse 

consórcio matrimonial, adveio apenas uma filha: Isabelly Marques dos 

Santos, nascida no dia 01 de outubro de 2010, com 07 (sete) anos de 

idade, conforme certidão de nascimento anexa. 9 – Pleiteia-se que a 

guarda judicial da menor seja estipulada em favor da Autora, uma vez que 

a guarda fática já ocorre assim, desde o momento da separação. Seja 

fixada e estabelecido o direito de visita da menor ao requerido. V – DOS 

ALIMENTOS. 10 – A Autora exerce as funções de faxineira, auferindo 

mensalmente a quantia de um salário mínimo e encontra-se em dificuldades 

de suportar sozinha as despesas com a criação da filha, haja vista que 

sua renda mensal não é suficiente para pagar as despesas com 

alimentação, vestuário, remédios, posto que, a menor, encontra-se em 

tratamento de obesidade infantil, CID: E66.0 e de hipotireoidismo CID: E03.9, 

havendo necessidade de controle alimentar rigoroso para o tratamento 

destas doenças, com acompanhamento médico especialista, conforme 

Relatório Médico anexo emitido pelo Dr. Arthur Emílio Vieira 

Endocrinologista RQE 2639 e Clinica Medica RQE 2610 – CRM/MT6842. De 

outra sorte, o requerido trabalha como eletricista junto a empresa: TCLIN 

SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP – inscrita no CNPJ 12.409.305/0001-30, 

com filial nesta cidade de Rondonópolis-MT e Matriz na Rua R Zacarias de 

Gois, n. 1299 – Terreo – São Paulo/SP e percebe mensal a quantia de R$ 

2.753,48 ( dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito 

centavos ). Além do salário na carteira, o requerido percebe mais 

comissão, que somado atinge a cifra mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais). Assim, demonstra-se a possibilidade de contribuir com 

o sustento de sua filha, tal como preceitua o dever legal, uma vez que o 

requerido vive confortavelmente. Deste modo, a autora pleiteia-se seja 

fixado e à título de alimentos destinada a menor Isabellu Marques dos 

Santos, a quantia equivalente a 30% ( trinta por cento ) do total dos 

vencimentos do requerido, até o atingimento da maioridade civil, tudo de 

acordo com o artigo 1.694 e seguintes do Código Civil Pátrio. Requer, 

ainda, que a pensão alimentícia seja descontada em Folha de Pagamento 

junto a empresa TCLIN Serviços de Saúde Ltda EPP, acima mencionada e 

consignada mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade 

da Autora, junto ao Banco do Brasil S/A – Agência 2970-X conta 44.857-5 

. VI – DO USO DO NOME 11 – A Autora deseja voltar a usar o nome de 

solteira, ou seja: MIRIAM MARQUES ORTEGA. VII - DA FUNDAMENTAÇÃO 

JURÍDICA DO DIVÓRCIO 12 - A Requerente está amparada pelo art. 226, § 

6º da Constituição Federal que diz: Art. 226. (...) § 6º O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio.(Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 66, de 2010) Pelo princípio da ruptura do afeto, a Emenda 

Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, dá nova redação ao § 6º do 

art. 226 da Constituição Federal, “que dispõe sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação 

judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por 

mais de 2 (dois) anos”. Assim, a Emenda Constitucional em comento vem 

dar vida a liberdade dos nubentes em reger suas próprias vontades, sem 

condicioná-los a prazo e, tampouco causa de pedir para dissolução do 

matrimônio. Esse entendimento estabelece que, a partir de então, a única 

ação dissolutória do casamento é o divórcio e que não há exigência de 

indicar a causa de pedir e nem prazo para cumprir o alcanço do objeto da 

demanda. Neste caso, não há que discutir, pois basta a vontade de um 

dos cônjuges de dissolver a sociedade conjugal para propor o divórcio, 

assim, também disciplina o art. 1.571, IV, do Código Civil, in verbis: Art. 

1.571. A sociedade conjugal termina: IV – pelo divórcio. Certo é que 

também não convém perquirir sobre a culpa dos envolvidos no rompimento 

do enlace matrimonial, mas no caso em comento cabe ressaltar que a 

requerente a todo instante tentou manter o vínculo matrimonial sendo que 

este se tornou insuportável diante da conduta adotada pelo requerido nos 

últimos meses, além de inúmeras humilhações. DOS ALIMENTOS DOS 

FILHOS 13 - Preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu 

artigo 22, in verbis: “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Artigo 

227 da Constituição Federal: "É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão." Assim, os alimentos, a educação, o vestuário são deveres 

familiares, conforme o disposto no art. 227 da Constituição Federal de 

1988. E como já relatado acima, a representante da menor está com 

dificuldades financeiras no presente momento, uma vez que percebe 

apenas um salário mínimo mensal, o que lhe impede de garantir todo 

conforto necessário para a sua sobrevivência e da menor. Requerendo 

assim, os alimentos que lhe são indispensáveis, na proporção de sua 

necessidade e dos recursos do réu, conforme preceitua os arts. 1.694, § 

1º e 1.695 do Código Civil. Com base no caso concreto todo pai tem o 

dever de sustento do filho menor, fazendo assim o dever de cumprir com 

seus deveres da paternidade. A requerente encontra-se com dificuldades 

de manter a filha sozinha. E, mais a menor tem problemas gravíssimo de 

saúde, portadora de obesidade infantil e de hipotireoidismo, havendo 

necessidade de controle alimentar rigoroso para o controle das doenças. 

Podendo-se salientar que o requerido tem condições de fornecer 

alimentos a menor: Isabelly Marques dos Santos. VIII - DA ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA: 14 - Necessário se faz o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida, sem a oitiva da parte adversa a fim de requerer a 

fixação dos alimentos provisórios, cujo valor equivalente a 30% (trinta por 

cento) dos vencimentos do requerido e destinada a menor: Isabelly 

Marques dos Santos. Diante dos termos do art. 300, do Código de 

Processo Civil: Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. O artigo 461 do Código de Processo 

Civil dispõe que: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. 

Analisando preliminarmente o dispositivo, percebe-se que este é de 

natureza aberta, dando azo a atuação do julgador de acordo com os 

critérios e as necessidades do caso concreto. Trata-se, pois de regra que 

visa a satisfação do interesse da parte, de modo a possibilitar ao 

intérprete a garantia e acautelamento do direito colocado a seu crivo, 

corroborando os ideais de tutela célere e efetiva, direito fundamental 

previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Nelson Nery Júnior 

e Rosa Maria de Andrade Nery, em nota 13, p. 673, em seu Código de 

Processo Civil Comentado, 3. Ed., esclarecem que: "A tutela específica 

pode ser adiantada, por força do CPC 461, par.3º, desde que seja 

relevante o fundamento da demanda (fumus boni juris) e haja justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). É interessante 

notar que, para adiantamento da tutela de mérito na ação condenatória em 

obrigação de fazer ou não fazer, a lei exige menos do que a mesma 

providência na ação de conhecimento tout court (CPC 273 ). Requer a 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida demonstrando que a menor 

tem a real necessidade de alimentos. Tendo em vista que a requerente não 
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possui condições financeiras bastantes para arcar com todas as 

despesas de alimentação e acompanhamento médico especializado 

destinado a menor, dificultando assim a sobrevivência da criança. IX - 

DOS PEDIDOS EM FACE DO ACIMA EXPOSTO, requer, requer que Vossa 

Excelência digne-se em: a- Conceder os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, postulada inicialmente; b- O DEFERIMENTO da antecipação de 

tutela, com o consequente. c- Determinar a citação do réu, para 

comparecer a audiência de autocomposição e então, querendo, oferecer 

contestação, sob pena de revelia; d- Intimar o Ilustre Representante do 

Ministério Público Estadual para atuar em todos os atos e procedimentos 

dessa ação; e- Julgar procedente o pedido para decretar o divórcio do 

casal, observando as cláusulas delineadas na presente exordial; f- Com a 

fixação dos alimentos “in limine” a favor da menor: Isabelly Marques dos 

Santos, no equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos total do 

requerido ( salário + comissão), seja comunicado via ofício a empresa 

empregadora: TCLIN Serviços de Saúde Ltda EPP, retro mencionada para 

que proceda-se o desconto em “Folha de Pagamento”, cujo valor a ser 

consignado mediante depósito bancário na conta corrente de titularidade 

da Autora, junto ao Banco do Brasil S/A – Agência 2970-X conta n. 

44.857-5; g- Requer, ainda, seja garantido ao requerido, o direito de visita 

da menor, ou seja, em finais de semana alternados, porém, retirando-a às 

8:00 horas e devolvendo às 18:00 horas do mesmo dia na residência da 

autora (sábado e domingo alternados ); h - Ao final, expedir mandado de 

averbação para o cartório de registro civil competente, para adotar as 

anotações de praxe, isento de custas; A alteração do nome da requerente 

para que volte a assinar seu nome se solteira: MIRIAM MARQUES 

ORTEGA; i - Com a procedência da ação, seja o requerido condenado ao 

pagamento das verbas de sucumbência, isto é, custas processuais e 

honorárias advocatícias, estes na base de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. j - Provará, a requerente, o que for necessário 

usando de todos os meios permitidos em direito, em especial pela juntada 

de documentos (anexos), depoimento pessoal do réu, sob pena de 

confissão, bem como quaisquer outros meios que Vossa Excelência julgue 

necessário. l - Dá-se o valor da causa: R$ 16.200,00 ( dezesseis mil e 

duzentos reais ). Nestes Termos, Pede deferimento. Rondonópolis-MT. 09 

de Julho de 2018 Adalberto Lopes de Sousa Advogado OAB/MT 3948

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005157-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. L. C. (REQUERENTE)

K. J. N. C. (REQUERENTE)

R. N. C. (REQUERENTE)

P. C. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. R. C. (REQUERIDO)

 

Em anexos peças no formato PDF

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002646-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002646-47.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 27.08.2018, às 15h30min, para a 

realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo 

constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Após a realização da audiência supra, com ou 

sem manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 5. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 6. No intuito de resguardar os interesses das 

crianças, que, como noticia a peça vestibular, se encontra sob a 

responsabilidade da parte autora, defiro a guarda provisória nos moldes 

requeridos, devendo ela ser intimada para assinar o respectivo termo. 7. A 

parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

dos infantes. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 10 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812304 Nr: 211-88.2016.811.0003

 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: MPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:OAB/MT: 10.192, VICTOR MARTINS SANTOS - 

OAB:18580/O, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA a apresentar 

suas alegações finais na forma de memoriais, no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701370 Nr: 9348-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 9348-40.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao pleito de fls. 409/411, indefiro-o por falta por falta de amparo 

legal, já que o art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, veda 

expressamente o parcelamento do débito no cumprimento de sentença, 

senão vejamos:

“Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente 

e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. (...)

§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”

2. Quanto ao valor depositado judicialmente, defiro o seu levantamento 

imediato, conforme postulado à fl. 422.

3. No mais, quanto ao demonstrativo de débito de fl. 423, manifeste-se a 

parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após a formalização da liberação supra e a manifestação da parte 

executada, venham-me os autos conclusos para apreciação do pleito de 

fl. 422, item “c”.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 763406 Nr: 15090-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSC, HLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor 

correspondente a 30% do salário mínimo vigente, equivalendo atualmente 

ao quantum de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), devido pela requerida ao demandante, a ser depositado em 

conta bancária de titularidade de sua representante, até o dia 10 (dez) de 

cada mês.22. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.23. 

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, 12 de julho de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS 

REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 897596 Nr: 4514-77.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSVDFESDCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4514-77.2018.811.0003

Vistos etc.

 1. Cumpra-se o item 4 da decisão de fl. 06, devolvendo ao juízo de origem 

esta missiva.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILENILDE DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 100301-45.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já se encontra 

sentenciado, com sentença transitada em julgado (ID: 13305344). 2. 

Assim, não obstante as razões invocadas pela parte autora, ID: 13513965, 

não há se falar em análise de quaisquer novos pedidos das partes, ante a 

extinção do feito, devendo o interessado, caso queira, ingressar com a 

ação pertinente perante o juízo competente. 3. Portanto, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003602-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003602-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo as disposições do art. 319, II, do Código de Ritos, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), devendo incluir 

no polo ativo da demanda os demais herdeiros necessários ou carrear 

aos autos o termo de renúncia de seus direitos hereditários, por 

instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes do art. 1.806, do 

Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 

de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002278-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILLIAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL FLORENCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002278-38.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Em que pese o 

pleito de ID: 13555329, não há se falar em sua apreciação por este juízo, 

haja vista que tal pedido deverá ser feito no juízo deprecante. Sendo 

assim, cumpra-se o item 4 da decisão constante nestes autos (ID: 

12546240). 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005420-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005420-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Iracema Candida Rivelo do Carmo, que deverá ser intimada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de 

compromisso. 4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestar compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em 

caso de imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se 

termo circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004605-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 325 de 480



JAQUELINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004605-53.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, se extrai que foi proposta uma ação de 

Alvará Judicial pleiteando direitos referentes ao Seguro de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT), porém, esse tipo de pedido se trata de jurisdição contenciosa e 

não voluntária, conforme requerido, o que enseja em seu não 

processamento neste juízo por incompetência em razão da matéria. 2. 

Sobre o tema, nossa jurisprudência já se alinhou, conforme se pode 

extrair do seguinte julgado, vejamos: "ALVARÁ JUDICIAL.(...) 

INDENIZAÇÃO DPVAT. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE 

PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. A postulação de alvará judicial destinado 

ao recebimento de indenização relativa ao Seguro DPVAT depende do 

ajuizamento de procedimento de jurisdição contenciosa, com a devida 

dilação probatória para aferição do direito dos beneficiários e da 

regularidade do pedido. Recurso não provido." (Apelação Cível n.º 

2.0000.00.456672-3/000, 10ª Câmara Cível do TJMG, Relator PEREIRA DA 

SILVA, DJ de 23.05.2006). (grifo nosso) 3. Sendo assim, em razão da 

matéria e conforme dispõe a Resolução n.º 11/2017/TP, remeto estes 

autos a 2ª Vara Cível desta Comarca, tendo em vista que o feito já fora 

distribuído por sorteio àquela Vara, conforme se extrai da movimentação 

do PJe (evento n.º 16240824). 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008617-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESILDA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008617-47.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por GESILDA MARIA DA CONCEIÇÃO em face de 

DOUGLAS CONCEIÇÃO DA SILVA (qualificados nos autos). 2. Foi 

realizado estudo social com a parte interditanda (ID: 11291788) pela 

equipe interdisciplinar forense. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Partes legítimas, 

inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que 

passo diretamente ao exame do meritum causae. 5. Pela análise minuciosa 

dos autos, verifica-se que a parte requerida deve, realmente, ser 

interditada, pois, conforme estudo psicossocial realizado pela equipe 

interdisciplinar do juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que 

lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração 

dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na 

peça vestibular. 6. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 7. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 8. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 9. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 10. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifamos) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” 

(grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifamos) 11. Assim, 

feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se impõe. 

12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de DOUGLAS CONCEIÇÃO DA SILVA (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, GESILDA 

MARIA DA CONCEIÇÃO. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, 

Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1006777-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA BORGES GUERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006777-02.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO aforada por SEVERINO RAMOS DA SILVA em face de 

APARECIDA BORGES GUERRA (qualificados nos autos). 2. Requereu a 

parte autora extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 12322689), 

ante ao falecimento da parte requerida, conforme certidão de óbito de ID: 

12322711. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito, 

e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando 

houver falecimento da parte. 5. 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 IX, do Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 7. 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, 

16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Edital Intimação

AUTOS Nº 1004710-64.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alda Terezinha Scheffer Santiago move contra Victor 

Judson Scheffer Santiago, sendo decretada a interdição deste conforme 

se vê da sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de VICTOR JUDSON 

SCHEFFER SANTIAGO (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO. 14. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

17. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS. Juiz de Direito.". Eu, J.B.B.S, Analista Judiciário. digitei.

AUTOS Nº 1003787-72.2016.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Lar dos Idosos Paul Parcis Harris, representado por 

J.R.O. move contra Olavo Alves de Souza, sendo decretada a interdição 

deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de OLAVIO ALVES DE SOUZA (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, LAR DOS IDOSOS 

"PAUL PARCIS HARRIS", representado por seu presidente, Sr. J.R.O. 15. 

Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS - Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005697-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. N. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. M. P. (RÉU)

Outros Interessados:

T. M. C. I. (TESTEMUNHA)

G. R. D. S. (TESTEMUNHA)

G. D. M. L. (TESTEMUNHA)

K. C. M. (TESTEMUNHA)

C. A. M. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005697-03.2017.8.11.0003 Vistos etc., Verifico que o feito está em 

ordem, pois não vislumbro a existência de nulidades a declarar ou 

irregularidades para sanar, razão pela qual declaro saneado o processo. 

Doravante, defiro ao demandado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. FIXO como ponto controvertido 

da demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser formulados no 

decorrer da instrução: a) a verificação de ter cessado a necessidade do 

requerido em receber a verba alimentar; b) a averiguação acerca da 

superveniente impossibilidade do requerente em arcar com os alimentos. 

Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 

1) ORAL consistente na oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser 

depositado em cartório no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação da audiência de Instrução e Julgamento (CPC, art. 357, §4º), sob 

pena de preclusão, devendo ser observado pela parte autora o quanto 

disposto no artigo 455, §1º, do Código de Processo Civil; 2) 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. 

Ressalte-se que em havendo testemunhas arroladas residentes em 

comarca diversa, deverão as partes comunicar previamente este juízo, 

bem como a Secretaria da Vara providenciar a expedição da devida carta 

precatória para a inquirição das mesmas. Com relação ao depoimento 

pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC, dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário 

ao deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução 

do que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. 

Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da 

prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenha como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Para a produção da prova 

oral deferida, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 

de agosto de 2018 às 15h00min, devendo o Sr. Gestor Judicial adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização. Intimem-se as 

testemunhas da parte requerida, conforme disposto no art. 455, §4º, IV, 

do CPC. Às providências. Rondonópolis/MT, 7 de Junho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002304-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. J. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002304-36.2018.8.11.0003 Vistos etc., NILDA MARIA DE JESUS 

REZENDE ingressou com a presente ‘AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA’ em face de MÁRCIO REZENDE DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. Determinada a 

emenda da petição inicial para regularizar o polo ativo da demanda, bem 

como regularizar a representatividade processual do filho menos, a autora 

quedou-se inerte (ID 13712754). Fundamento. Decido. Pois bem, 

constatada a irregularidade do polo ativo da demanda, facultou-se à parte 

autora emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, todavia a 

requerente deixou de suprir a falha apontada. Diante disso, denota-se a 

presença de vício que impede o regular desenvolvimento do feito, 

comportando indeferimento da petição inicial. Nelson Nery Jr., ao discorrer 

sobre o exame dos requisitos da peça inaugural, preleciona: “(...) o 

deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, 

somente deve ocorrer se a exordial estiver imune de vícios que a 

maculem” (Código de Processo Civil Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A 
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manutenção da irregularidade, por sua vez, leva ao indeferimento liminar 

da inicial. Segundo o autor citado: “(...) Havendo o Juiz dado oportunidade 

ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, 

deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu” (idem, p. 

481). Diante do exposto, está configurada a inépcia da inicial, devendo a 

mesma ser indeferida, por deixar a parte autora de proceder a emenda da 

inicial nos termos do decisum anteriormente lançado. Posto isso, indefiro a 

petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, inciso I, do 

mesmo codex. A teor da declaração de hipossuficiência que acompanha a 

exordial DEFIRO à autora os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 19 

de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001123-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA THAYS NATANNE MACENA PEREIRA, A 

QUAL deverá regularizar sua representação processual nos autos, 

mediante a juntada de instrumento de procuração outorgado pelo 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não homologação do 

ajuste.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005649-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005649-44.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Divórcio’ 

ajuizada por B. F. da S., em desfavor de M. F. da S., ambos bem 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a exordial, designou-se audiência de conciliação, a qual restou 

exitosa, tendo as partes anuído quanto ao pedido de divórcio, 

manifestando a requerida a intenção em retornar ao nome de solteira. 

Ademais, ajustaram também acerca da fixação da guarda do menor L. E. 

F. da S. em favor da genitora, regulamentando-se o direito de convivência 

paterna de forma livre e, no que tange a verba alimentar, as partes 

pactuaram que o genitor pagará em favor do filho em comum a importância 

de 41,92% (quarenta e um vírgula noventa e dois por cento) do salário 

mínimo mensal, a ser depositado em conta de titularidade da mãe até o dia 

30 (trinta) de cada mês (ID 13243108). O Parquet opinou pela 

homologação do aludido acordo (ID 13583536). Relatei o essencial. 

Decido. O acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas 

avenças. Com efeito, de acordo com o teor do artigo 226, § 6º, da 

CRFB/88, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 66, de 

2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, de modo que 

não há mais a obrigatoriedade do transcurso do prazo de 02 (dois) anos 

de separação de fato para a decretação do divórcio direto do casal. Por 

outro lado, evidencia-se que as partes se compuseram amigavelmente. 

Assim, o pedido de homologação do quanto ajustado merece acolhida. 

Insta salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda à genitora, 

conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que havendo 

alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse do 

menor, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, 

de 13.7.90 – ECA. No mais, levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses da criança, tendo 

respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, 

§1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado entre as partes para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal B. F. da S. e M. F. da S., declarando dissolvido o 

vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos artigos 

1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da Lei n.º 

6.515/77. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: 

M. F. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, bem como o termo de guarda em favor da genitora. Sem custas e 

honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, 

restando, outrossim, deferido o r. beneplácito legal à requerida. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001192-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCAL FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERRARI (REQUERIDO)

Juízo da Comarca de Rondonópolis (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

termo de audiência anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005791-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. C. (EXEQUENTE)

C. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005791-48.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor da justificativa 

apresentada pelo executado, abra-se vista à exequente e ao Ministério 

Público, pelo prazo legal. Às providências. Rondonópolis-MT, 25 de junho 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001532-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001532-73.2018.8.11.0003 VISTOS. 01. Concedo em favor do 

requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Outrossim, 

prezando pelo devido processo legal e tendo em vista que o requerido 

compareceu em audiência de conciliação desacompanhado de advogado, 

hei por bem nomear o advogado Dr. Samir Dib (UNIJURIS) para que venha 

a patrocinar os interesses do réu, ratificando o acordo ajustado na r. 

solenidade, se assim entender conveniente. Abra-se-lhe vista pelo prazo 

de 15 dias. 02. Após, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 23 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000054-30.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

E. M. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000054-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

GUARDA DE MENOR C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

PARA FIXAÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA” ajuizada por ESTELA MARIS 

MENDES DE MELO em desfavor de ADRIANA MAIA DA SILVA, ambas bem 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Em sede de audiência de conciliação designada por este juízo as partes 

entabularam acordo, regulamentando-se a guarda da menor Rafaela 

Galdino da Silva, a ser exercida pela autora, bem como o direito de visitas 

à genitora, na forma disposta em termo de assentada (id nº 13626297). O 

Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (id nº 13876948). É o 

relatório. Decido. Denota-se nos autos que as partes acordaram acerca 

da guarda e direito de visitas da menor Rafaela Galdino da Silva, a qual 

doravante deverá ser exercida pela autora, assistindo aos genitores o 

direito de visitas. Insta salientar, por oportuno, que o deferimento da 

guarda à demandante, conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse da menor, consoante se infere pelo disposto no 

artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por tais razões, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e regulares efeitos o acordo entabulado entre 

ESTELA MARIS MENDES DE MELO e ADRIANA MAIA DA SILVA acerca da 

guarda e direito de visitas da menor, determinando desde logo, a lavratura 

do Termo de Guarda Definitiva em favor da genitora, constando 

expressamente a obrigação de assistência material, educacional e moral, 

bem como, as advertências do artigo 249 da Lei nº 8.069/90. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária à Requerida. Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da Justiça. Após preclusa a via recursal, arquivem-se 

os presentes autos, com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003993-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003993-18.2018.8.11.0003 Vistos etc. Nas ações de exoneração 

alimentos o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

pretendido pelo autor, portanto incide a regra do art. 292, III do CPC, ou 

seja, o valor da causa no caso vertente há de ser o resultado obtido da 

soma das doze parcelas prestadas a titulo de alimentos à requerida. A 

título de ilustração, confira-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. 

ACOLHIMENTO PARCIAL. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. Decisão 

que acolheu parcialmente impugnação ao valor da causa, estabelecendo 

que este, nas ações de revisão de alimentos, deve ao produto da 

multiplicação por doze da diferença entre o valor pago e o que pretende 

pagar o autor. O valor da causa deve corresponder ao benefício 

econômico pretendido pela parte autora no momento da propositura da 

ação e, em se tratando de revisional de alimentos, tal valor deve 

corresponder a uma anuidade da diferença entre o valor pretendido e o 

valor pago, aplicando-se o critério do artigo 259, VI do CPC. Hipótese em 

que o alimentante pretende se exonerar de parte do pagamento a que está 

obrigado em espécie e também do valor referente ao aluguel do 

apartamento onde residente a alimentada. Portanto, o benefício econômico 

pretendido deve abranger não só a diferença do valor pago em espécie, 

mas também aquele referente ao aluguel. Recurso a que se dá parcial 

provimento na forma do artigo 557, § 1º-A do Código de Processo Civil.” 

(TJ-RJ - AI: 00508686020128190000 RJ 0050868-60.2012.8.19.0000, 

Relator: DES. JORGE LUIZ HABIB, Data de Julgamento: 21/02/2013, 

DÉCIMA OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 23/05/2013).’ 

Desse modo, não tendo sido o valor à causa atribuído corretamente, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004950-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY ALVES DA COSTA (AUTOR)

CARLOS ROBERTO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE PAZ DE VILA OPERARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004950-87.2016.8.11.0003 AUTOR: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO, 

CRISTIANY ALVES DA COSTA RÉU: CARTORIO DE PAZ DE VILA 

OPERARIA Vistos e examinados. Remetam-se os autos a uma das varas 

de família desta comarca, vez que esse juízo é incompetente para o 

processamento do feito. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. J. M. D. S. (REPRESENTADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O(S) ADVOGADO (S) DAS PARTES 

PARA MANIFESTAREM-SE ACERCA DO CONTEÚDO DO LAUDO DE ID. 

13525103, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004848-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BERTOLDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO STEFANO BERTOLDO (INVENTARIADO)

ANA ZANCO BERTOLDO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004848-31.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO aos requerentes os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. Outrossim, intime-se o inventariante para 

apresentar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano final de 

partilha, acompanhado de cópia de sua certidão de casamento e, dos 

seguintes documentos: a) documentos pessoais legíveis do sucessor 

Arino, bem como de sua certidão de nascimento ou casamento, conforme 

o caso; b) certidão negativa de débito municipal, estadual (expedida pela 

PGE) e federal em nome de ambos falecidos; c) as certidões negativas de 

débito indicadas pela Fazenda Pública no ID 11389300. Após, tornem-me 

conclusos para sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 25 de maio 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 329 de 480



Processo Número: 1000214-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000214-26.2016.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, HOMOLOGO o auto 

de avaliação acostado no ID 5019568, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, tendo em vista a ausência de oposição dos herdeiros e do 

ente ministerial. Doravante, intime-se a inventariante para apresentar aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o plano final de partilha, 

acompanhado dos seguintes documentos: a) certidão negativa de débito 

municipal em nome do ‘de cujus’; b) Guia de Informação e Apuração do 

ITCD com o respectivo comprovante de pagamento do tributo ou 

declaração de isenção do mesmo; c) documentos pessoais do falecido 

(CPF, RG e certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso); d) 

documentos pessoais dos herdeiros (CPF e RG). Ultimadas as 

providências, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública e ao Ministério 

Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 25 de maio de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE OZORIO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DIAS DA SILVA (RÉU)

JOSÉ DIAS DA SILVA (RÉU)

JOÃO DIAS DA SILVA (RÉU)

Juízo de Direito de Rondonópolis (RÉU)

CÍCERO DIAS DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005764-65.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem’ ajuizada 

por I. O. S., em desfavor de J. D. da S., C. D. da S., J. D. da S. e S. da S., 

visando o reconhecimento da convivência marital havida entre a autora e o 

extinto A. D. da S. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a vestibular, deferiu-se os benefícios da justiça gratuita à 

autora, determinando-se a citação dos requeridos. Determinada a 

regularização da representação processual dos demandados, mediante a 

apresentação dos respectivos termos de curatela (ID 13064871), a parte 

autora postulou pela desistência da ação (ID 13375806). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. A desistência da ação é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Além disso, considerando-se que não houve 

apresentação de defesa por parte dos requeridos, nada há que 

obstaculize o acolhimento do pedido de desistência, pois não incide a 

regra do § 4º, do art. 485, do CPC. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, do CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII c/c 354, todos 

do CPC). Custas e honorários advocatícios indevidos, face à gratuidade 

da Justiça precedentemente deferida. P. I. Arquivem-se com as baixas 

devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de junho de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007000-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR REGINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

n. 1007000-52.2017 Vistos. Considerando a ausência de representação 

processual da parte requerida, nomeio o ilustre causídico Dr. Samir Badra 

Dib (UNIJURIS) para, no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar o acordo 

entabulado pelos litigantes, se assim entender conveniente. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de maio de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000168-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA FELIX DAS CHAGAS (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. 12308572, motivo pelo qual abro vistas ao 

procurador do UNIJURIS, para manifestação, no prazo legal . 

RONDONÓPOLIS, 18 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002371-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. N. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002371-98.2018.8.11.0003 Vistos etc., O entendimento já pacificado 

pelos tribunais pátrios é de que os alimentos que ensejam a prisão do 

devedor em caso de inadimplência são aqueles vencidos nos três meses 

imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação executiva, acrescida 

daquelas que vencerem no curso da execução, uma vez que as 

prestações vencidas e não pagas durante um período prolongado, quando 

reclamadas posteriormente, já não mais exercem função alimentar. Neste 

sentido também é a lição de Cahali (2002, p.1022): “a prisão civil não deve 

representar forma de coação para o pagamento da totalidade das 

parcelas em atraso, pois, deixando o credor que o débito se acumule por 

um prolongado tempo, aquela dívida terá perdido o caráter alimentar, 

passando a ser simples ressarcimento das despesas feitas anteriormente; 

a decretação da prisão deve fundar-se na necessidade de socorro 

urgente e de subsistência imediata do alimentado, referindo-se assim, a 

débito atual, por isso que os débitos em atraso, já não mais desfrutam do 

caráter alimentar, esvaindo-se pelo que o fundamento jurídico e teleológico 

da prisão civil, assim, havendo crédito, em atraso, que pode ser postulado 

pelas vias próprias, não há como trocar o caráter compulsivo da medida, 

pelo punitivo ou coercitivo contra o devedor relapso.” Sendo assim, dou 

por prejudicada a análise do pedido de prisão formulado (id nº 14031515), 

máxime considerando que a coerção pessoal é incabível na presente 

ação, vez que conforme dito acima, esta tramita sob o rito da constrição 

patrimonial, ressaltando-se a impossibilidade de inclusão das parcelas que 

se vencerem no transcurso do feito. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 de julho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003858-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE REZENDE PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003858-06.2018.8.11.0003 Vistos etc., I - Processe-se em segredo 

de Justiça, em conformidade com o artigo 155, inciso II, do Código de 

Processo Civil. II - DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III - 

Considerando-se os fatos alegados, mormente o estado de saúde da 

interditanda (atestado médico) e a necessidade de ampará-la material e 

socialmente, nomeio desde logo curadora provisória, a requerente 

TATIANE REZENDE PAVAO, sobretudo para fins previdenciários, 

observando-se os limites da curatela, ficando a referida curadora 

provisória nomeada depositária fiel dos valores recebidos da Previdência, 

e também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as respectivas 

sanções. A curadora provisória deverá prestar compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá constar 

expressamente os limites no que pertine à representatividade atribuída à 

curadora relativamente aos atos da vida civil da requerida, limitando-se 

aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 

85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado à curatelada alienar, demandar ou 

ser demandada sem a devida representação de sua curadora. Nada obsta 

a reapreciação da medida quando da realização da entrevista e estudo 

social, ocasião em que esta magistrada ficará mais próxima dos fatos e 

das provas. IV – Desde já, determino a elaboração de estudo pela equipe 

multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo as potencialidades e habilidades da demandada, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências da interditanda no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. V- Designo 

audiência de oitiva da interditanda para o dia 03 de outubro de 2018, às 14 

horas. Cite-se a requerida, cientificando-a de que poderá, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 04 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010444-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. T. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, diante 

da notícia de pagamento parcial efetivado pelo executado (ID 13807514), 

PARA no prazo de 03 (três) dias, adimplir o débito remanescente, sob 

pena de prisão civil, sobretudo considerando-se o teor do artigo 528, §7º 

do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004658-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. N. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA OAB - MT0020025A (ADVOGADO)

OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE OAB - MT20533/O 

(ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004658-05.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios’ ajuizada por M. F. N. S., 

representada por sua genitora, Sra. A. B. N. A., em face de E. S. S., todos 

bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a exordial foi designada audiência de conciliação (ID 

1846792). A referida audiência de conciliação restou exitosa com relação 

ao pedido exordial, tendo as partes ajustado a verba alimentar no patamar 

equivalente a 50% do salário mínimo mensal, a ser pago pelo genitor em 

favor da filha, até o 5º dia útil de cada mês, mediante depósito em conta de 

titularidade da genitora, bem como o pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em favor da criança, conforme consta do termo 

de audiência (ID 11881537). O requerido regularizou sua representação 

processual nos autos (ID 119288230). O Parquet opinou pela homologação 

do aludido acordo (ID 13425173). É o relatório. Decido. O acordo está 

encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. Levando-se 

em consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

i n te resse s  d a  m e n o r ,  t e n d o  r e s p e i t a d o  o  b i n ô m i o 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, 

HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

entabulado e, declaro, por consequência extinto o presente feito. Sem 

custas face à gratuidade da Justiça precedentemente deferida, restando, 

outrossim, concedido ao requerido o r. beneplácito legal. Sem honorários 

ante a ausência de contenciosidade. Transitada em julgado, proceda-se 

ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de junho de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004552-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. S. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. M. (RÉU)

 

Termo em anexo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 419792 Nr: 2105-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBMSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO processada na forma de 

ARROLAMENTO COMUM do ESPÓLIO DE BLANCA MARIA SERPA DE 

MENEZES, sendo inventariante LUCIANA SERPA DE MENEZES, ambas 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 

149), estadual (expedida pela PGE – fl. 186) e municipal (fl. 154) e Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

recolhimento do tributo (fls. 187/202).

Consta dos autos as declarações com plano de partilha nos moldes legais 

(fls. 22/30 e 257/258).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 
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pela falecida BLANCA MARIA SERPA DE MENEZES, 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.

Custas parcialmente recolhidas.

Após o trânsito em julgado e recolhidas as custas a que alude o cálculo de 

fl. 236, se nada requerido, expeça-se formal de partilha.

Doravante, atente-se que a transferência da propriedade do imóvel 

descrito e caracterizado no item 3.9 das primeiras declarações ocorrerá 

em favor das três herdeiras, equitativamente, com a condição 

estabelecida na decisão de fl. 255.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 740536 Nr: 2336-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ND, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT, ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - OAB:21706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., 1. Cuida-se de Inventário do Espólio de JOÃO CESAR 

DOMINGOS DA SILVA, sendo requerente e inventariante NICIA DOMINGOS 

e Outro, todos devidamente qualificados nos autos.A inventariante 

assumiu o encargo aos 02 de abril de 2014 (fl. 17-verso), sendo que 

desde então não vem o exercendo satisfatoriamente seu múnus, 

porquanto deixou de cumprir o comando de fls. 16, ‘d’ e 55, ‘a’, limitando-se 

a reiterar por diversas vezes o pleito de suspensão processual (fls. 38, 

41/42, 44/45, 56, 58/60, 64/75, 81 e 84/85)., REMOVO DE OFÍCIO A SRA. 

NICIA DOMINGOS do encargo de inventariante, porquanto “A destituição 

do inventariante pode ocorrer de ofício, quando configuradas uma das 

hipóteses do art. 995 do Código de Processo Civil.” (AGV 3140149 TJPE, 

3ª Câmara Cível, Publicação 17/02/2014, julgamento 23/01/2014, Relator 

Itabira de Brito Filho).Atenta a ordem de preferência para o exercício da 

inventariança, estabelecida no art. 617 do CPC, NOMEIO INVENTARIANTE 

o herdeiro JOÃO PEREIRA DA SILVA, facultando-o a firmar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias.2. No mais, intime-se o novel inventariante 

para apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, as últimas declarações, 

acompanhadas dos seguintes documentos: a) instrumento de 

representação processual de sua cônjuge, ante a precedente substituição 

de causídico (fl. 77); b) certidão negativa de débitos municipais e 

estaduais (expedida pela PGE) em nome do falecido, sob pena de 

remoção. Após, abra-se vista à requerente Nicia para, querendo, se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448789 Nr: 3968-66.2011.811.0003

 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: SOLANGE IRINEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DA LUZ TRINDADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no 

art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento 

de documentos, no prazo de 05 (cinco) dias, substituindo-se por 

fotocópias a serem fornecidas pela parte inventariante. Sem custas e 

honorários face à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 780189 Nr: 6275-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ALICE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALICE NEGRAO PEREIRA, 

THATYANA GISELE JESUS PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA, 

CARLOS HENRIQUE PEREIRA, FERNANDA MYCHELLE JESUS PEREIRA 

UTIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO de ALICE NEGRÃO 

PEREIRA, sendo requerente e inventariante CLAUDIA ALICE PEREIRA, 

ambas devidamente qualificadas nos autos.

Em análise dos autos extrai-se que o mesmo se encontra apto para 

julgamento.

Verifica-se que há no feito as certidões negativas de débito federal (fl. 

50), estadual (expedida pela PGE – fl. 49) e municipal (fl. 63), Guia de 

Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

isenção do tributo (fls. 52/56).

Constam dos autos as primeiras declarações (fls. 18/22) e plano final de 

partilha nos moldes legais (fls. 67/74).

Posto isso, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pela falecida 

ALICE NEGRÃO PEREIRA, 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.

Custas recolhidas.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha na forma vindicada (fls. 67/74).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797446 Nr: 13268-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCI BIRLENE MATOS PIMENTA, EDUARDO 

ANTONIO MATOS PIMENTA, KELLY DYANA FERREIRA PIMENTA, LAURA 

JANE MATUZALEM DE CASTRO PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUARDO ANTONIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:OAB/MT15038, ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554,  JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111, PAULO SILLAS 

LACERDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc(...)Assim sendo, considerando a oposição apresentada e a 

ausência de qualquer manifestação da parte ex adversa, bem como por 

não constar dos autos o contrato de honorários aptos a comprovar 

referida despesa, acolho a impugnação apresentada pela herdeira Kelly 

Dyana Ferreira Pimenta para excluir o quantum de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de despesas com verba honorária.No mais, consta das 

primeiras declarações ter o falecido deixado a titulo de sucessão apenas 

dois automóveis.Diante do considerável lapso temporal decorrido desde o 

óbito do autor da herança e a presente data, efetivei pesquisa perante o 

sistema Renajud para fins apurar se, de fato, remanescem veículos de 

sua propriedade, cujos extratos seguem anexos.Consoante os extratos 

anexos denoto a existência de apenas um veículo registrado em nome do 

falecido, sendo que o outro veiculo descrito às fls. 24 está em nome de 

instituição financeira. Assim, determino que a inventariante apresente a 
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carta de desalienação do veículo descrito às fls. 24, no prazo de 15 dias, 

sob pena de restar inviável efetivar a partilha sobre referido bem. No 

mesmo prazo, deverá apresentar a retificação às ultimas declarações, 

observando-se as ponderações tecidas no presente decisum.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 801630 Nr: 15035-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSST, GST, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos etc.,

Já constando dos autos a resposta ao recurso de apelação interposto às 

fls.180, forte no quanto disposto no art. 1.010 §3º do código de ritos, 

encaminhem-se os autos ao egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

consignando-se meus respeitosos cumprimentos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802187 Nr: 15276-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 (...), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

e, por conseguinte, decreto o divórcio de (...), declarando cessados todos 

os efeitos e deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens e, via de consequência, declaro encerrada a atividade 

cognitiva, no tocante ao divórcio das partes litigantes, resolvendo 

parcialmente o mérito do feito, com supedâneo no art. 356, inciso I, do 

Código de Processo Civil. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de 

solteira(...). declaração de hipossuficiência que acompanha a defesa, 

defiro à demandada os benefícios da assistência (...)declaro saneado o 

processo. Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a 

apuração do patrimônio amealhado em comum a ser partilhado; b) a 

averiguação acerca da existência de dívidas a serem rateadas.Desta 

forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) 

ORAL consistente na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, no 

prazo de 15 dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), 

sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto 

disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão, na forma do artigo 435, do CPC. Com relação ao depoimento 

pessoal, desde já ressalvo que sendo o magistrado o destinatário da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC, dispenso o depoimento das (...) Designo o dia 25 de outubro de 

2018, às 15 horas para realização de audiência de instrução e julgamento, 

tornando-se sem efeito a designação levada a efeito às fls. 115 e as 

demais disposições em sentido contrário à presente decisão.Por fim, 

dê-se ciência às partes acerca do teor dos laudos de avaliações 

aportados aos autos, facultando-se-lhes manifestação no prazo 

sucessivo de cinco dias. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem o rol de testemunhas, na forma do art. 357, 

§4º, do CPC. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 798740 Nr: 13802-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA CAROLINA SOARES 

ARANTES - OAB:OAB/MT16.306-B

 VISTOS.

01. A teor das alegações preliminares tecidas às fls. 134/143 e 

documentos atrelados ao r. pedido, manifeste-se a parte ex adversa Vera 

Lúcia, no prazo de 15 dias.

02. Após, ante ao pedido de tutela de urgência constante das fls. 53 e 

seguintes, colha-se manifestação do M.P.

03. No mais, ante ao atual estágio do presente feito e diante da pendência 

do exame de questões processuais, revogo o despacho de fls. 182.

 04. Sem prejuízo, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo comum de 15 dias.

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743084 Nr: 3860-32.2014.811.0003

 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: EPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS, JRDS, LRDS, LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT18615, LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - 

OAB:MT/11.709 A, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA SILVA DE 

LIMA SUZANA, para devolução dos autos nº 3860-32.2014.811.0003, 

Protocolo 743084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 724036 Nr: 5027-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVÁ PRUDENTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERALDO ANTONIO PRUDENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA KAROLINE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:21756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) patrono(a) da parte requerente para, no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 846009 Nr: 10242-70.2016.811.0003

 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: ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para a apresentação de memoriais 

finais no prazo de cinco dias, conforme decisão de fls. 70/72: "... Nessa 

senda, a par de indeferir o referido pedido e por verificar estar o feito 

devidamente instruído, declaro encerrada a instrução e determino a 

abertura de vista às partes, por primeiro à Autora, para a apresentação de 

memoriais finais, no prazo sucessivo de cinco dias, oportunidade em que 
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poderão lançar manifestação sobre o teor dos laudos já encartados aos 

autos, os quais reputo suficientes ao conhecimento do mérito e resolução 

da lide (art. 370, CPC)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 422258 Nr: 4541-75.2009.811.0003

 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: PEDRO CLAUDIO DE FREITAS, CLEIDE PINHEIRO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS, ANDRE LUIS 

BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MALHEIROS DE MOURA 

- OAB:11624-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 Vistos em correição.

Invocando o princípio da duração razoável do processo, determino a 

retomada da marcha processual, notadamente considerando-se que a 

ulterior suspensão do procedimento da ação de inventário não gera óbice 

à regular tramitação do feito em apreço.

Destarte, cite-se a parte requerida para contestar ou apresentar as 

contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550, caput, CPC).

Após, diga o autor no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550, §2º, CPC).

Por fim, colha-se parecer Ministerial.

Às providências.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004699-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES BRITO & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº 1004699-81.2018.8.11.0041 VISTO. Trata-se de ação 

anulatória com pedido de tutela provisória de natureza cautelar promovida 

por SOARES BRITO & CIA LTDA em face do ESTADO DO MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que foram construídos créditos tributários em 

desfavor da empresa autora através do regime de apuração ICMS 

Estimativa Simplificado (art. 87-J-6), formalizados nos seguintes 

documentos de arrecadação: DAR n. 999/04.961.640-09, DAR n. 

999/06.229.529-96 e DAR n. 999/07.677.305-87. Sustenta a 

inconstitucionalidade do regime de estimativa por operação, instituído no 

artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, porque afronta à reserva legal (lei 

complementar) para tratar das normas gerais de direito tributário 

estabelecida pelo art. 145, III da Constituição da República e é ilegal porque 

usurpou a autorização que lhe foi concedida pela Lei Complementar n. 

87/96 para apurar o ICMS através do regime de estimativa somente nas 

hipóteses de dificuldade de apuração em função do porte ou da atividade 

do estabelecimento e, obrigatoriamente, com posterior ajuste (art. 26, §1º 

da LC 87/96). Alega que o requerido, via Decreto nº 392/2011, criou o 

regime de estimativa simplificado (art. 87-J-6), inexistente na Lei 87/96 e 

na própria Lei Estadual nº 7.098/98, aumentando substancialmente a carga 

tributária incidente sobre a operação, que de 5% passou ao diferencial de 

alíquota de 15%, em flagrante violação ao princípio da legalidade tributária 

(art. 146, III c/c art. 150, I, ambos da CF). Afirma que houve dupla 

tributação em relação ao DAR 999/04.961-640-09, pois, a despeito de 

lançar de ofício o ICMS Diferencial de Alíquota, devido antecipadamente, e 

do respectivo pagamento pelo requerente (TAD 1054548-7), o requerido 

realizou novo lançamento de ofício, mas, dessa vez, sob o regime de 

estimativa simplificado (DAR 999/04.961-640-09), sendo que ambos os 

lançamentos se referem à aquisição de uma perfuratriz para estacas em 

21/12/2012 (NF 095). Aduz, ainda, que o requerido lançou de ofício, 

através do DAR n. 999/07.677.305-87, ICMS decorrente da locação de 

bem móvel realizada em junho de 2015 (Máquina Perfuratriz sobre 

Caminhão BS 1000, com número de série BS100039213583), apesar de tal 

fato não se subsumir à hipótese de incidência do imposto. Assim, 

requereu a tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade dos 

AR n. 999/04.961.640-09, DAR n. 999/06.229.529-96 e DAR n. 

999/07.677.305-87, conforme art. 151, V, do CTN. Requereu, ainda, 

concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O Código Tributário 

Nacional autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

mediante a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada deferida 

no bojo de ação judicial (art. 151 V), sendo necessário, para tanto, a 

comprovação dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 

do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão 

da tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, 

sopesados os argumentos levantados, pode-se afirmar que suas 

assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário 

ao deferimento da tutela de urgência, notadamente quando sobre os atos 

da Administração incide o princípio da legalidade e da presunção de 

veracidade. Com efeito, no que diz respeito à alegação de 

inconstitucionalidade do regime de estimativa por operação, anoto que as 

leis nascem presumidamente constitucionais, exigindo-se, para o 

acolhimento do alegado vício de inconstitucionalidade, prova robusta da 

sua incompatibilidade com o texto constitucional, providência que não foi 

adotada pelo autor, merecendo uma análise cautelosa sobre o tema. Por 

sua vez, as questões atinentes à dupla tributação e inexistência do fato 

gerador demandam dilação probatória, não se podendo concluir pela 

existência de qualquer desproporcionalidade ou vício de procedimento em 

juízo de cognição sumária. Além disso, não se mostra patente a ilegalidade 

na suspensão do cadastro da contribuinte, uma vez que não há 

evidências da ocorrência de violação do princípio do contraditório e da 

ampla defesa; ou seja, de que a contribuinte não tenha sido devidamente 

notificada à regularização, dentro do prazo permitido. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte julgado: “CAUTELAR INONIMADA. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL 

DECORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL 

DECORRENTE DE CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. TUTELA DE 

URGÊNCIA. 1. Suspensão da exigibilidade. Tutela antecipada. A agravante 

afirma que a autuação é indevida, que não deveria ter sido cobrado juros 

sobre a multa imposta, que há cobrança de juros em valor superior à 

SELIC. O pedido liminar acaba por induzir o juízo ao erro, na medida em 

que pede a suspensão da exigibilidade do débito fiscal com fundamento na 

higidez da caução oferecida, mencionando o art. 151, V, CTN, hipótese 

que não se enquadra como tutela antecipada (em que a garantia é 

irrelevante). 2. Tutela antecipada. A tutela antecipada exige a presença de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo; a tutela de evidência depende da caracterização de uma das 

hipóteses previstas 311 do CPC. Não é este o momento adequado para o 

aprofundamento do mérito da autuação ou do pedido, cabendo apenas 

verificar o pedido liminar. Os elementos coligidos aos autos indicam que o 

crédito está devidamente constituído e não representa dano ao exercício 

regular da atividade da agravante. A questão afeta à chamada guerra 

fiscal é complexa e controvertida, não permitindo análise pormenorizada 

antes de aperfeiçoado o contraditório, sobretudo ante a ausência de cópia 

do processo administrativo que culminou na infração e respectiva 

imposição da multa; a presunção de legalidade e validade do ato 

administrativo recomenda a prévia oitiva do réu. Não demonstrada a 

probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela pretendida neste 

momento, sendo certo que o perigo de dano por si só não é suficiente ao 

deferimento da medida. Tutela antecipada indeferida. Agravo desprovido. 

(TJSP; AI 2105982-42.2018.8.26.0000; Ac. 11551136; Guaíra; Décima 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 18/06/2018; 

rep. DJESP 27/06/2018; Pág. 2893). Desse modo, a probabilidade do direito 

mencionada pelo legislador no caput do art. 300 do CPC, que constitui 

pressuposto genérico da medida em exame deve ser clara, evidente, que 

apresente grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa 

levantar dúvida razoável. Não obstante os argumentos acima delineados, 

fica ressalvada a possibilidade de suspensão do crédito tributário, por 

iniciativa da parte autora, mediante prova do depósito integral e em 

dinheiro, na forma do artigo 151, II, do CTN e Súmula nº. 112 DA 
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GRATUIDADE DA JUSTIÇA. O deferimento do benefício da assistência 

judiciária gratuita à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo 

cabal demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. É nesse sentido a orientação da Súmula nº 481, do Superior 

Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais.” Em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (link emissão de guia), verifica-se que 

as custas judiciais a serem pagas, no caso, gera em torno de R$ 7.001,71, 

considerando o valor atribuído a demanda (R$ 350.113,68). Salienta-se 

que o ativo da empresa, consoante seu balanço patrimonial no exercício 

de 2017 é de R$ 426.024,89 (fls. 382 do PDF). Por outro lado, os 

documentos juntados pela autora às fls. 139/385 não são aptos, por si só, 

de elidir a capacidade de custeio das despesas inerentes ao processo. 

Com estas considerações, INDEFIRO os pedidos de gratuidade da justiça e 

de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos 

exigidos nos artigos 98 e 300 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte autora para recolher as custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, termos do artigo 290 do 

CPC. Efetivado o pagamento na forma acima determina, CITE-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo 

contestada a ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de junho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431865 Nr: 529-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, LINDOMAR 

FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, 

CNPJ: 05064537000139, Inscrição Estadual: 13.210.175-0 e atualmente em 

local incerto e não sabido LINDOMAR FREITAS DA SILVA, Cpf: 

45849749187, Rg: 814.826, Filiação: Natalino Severino da Silva e Geralda 

Freitas da Silva, data de nascimento: 30/09/1970, brasileiro(a), natural de 

Pedro Gomes-MS, casado(a), comerciante varejista, Telefone 

066.3424.0020. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Expeça-se mandado para 

intimação dos executados acerca das penhoras efetivadas às fls. 62/63, 

bem como para, querendo, apresentarem embargos à execução, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793998 Nr: 11893-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 

LTDA, MARIA ALVES DE SOUZA PIPER, DIEGO HECKLER PIPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TINTAS LTDA, CNPJ: 08071096000190. 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: 17/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de R. 

COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, MARIA ALVES DE 

SOUZA PIPERE 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: 6191/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/06/2014

 - Valor Total: R$ 34.874,03 - Valor Atualizado: R$ 34.874,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700796 Nr: 8768-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO ME, 

DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO 

ME, CNPJ: 06210568000113 e atualmente em local incerto e não sabido 

DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO, Cpf: 97565784168, Rg: 

1501157-7, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 
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de 30(trinta) dias contados da juntado do AR (aviso de recebimento) nos 

autos.

Despacho/Decisão: VISTO.Tendo em vista a penhora de valores às fls. 68, 

DEFIRO o pedido de fls. 83.Assim, intime-se, via edital, a parte executada 

para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788046 Nr: 9459-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS DO OESTE COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA, JOSE ROQUE PEDROSO FILHO, FABIANO DA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO DA SILVA CASTRO, Cpf: 

69953988153, Rg: 1263916-8, solteiro(a), comerciante, Telefone 

421-3914. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CAMPOS 

DO OESTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA, JOSE ROQUE PEDROSO FILHOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO E FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

TACIN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

8870/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 171.135,40 - Valor Atualizado: R$ 171.135,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).III. Não 

ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da execução, proceda-se a 

penhora ou arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a 

satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei.IV. Intime-se a 

parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados 

da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, 

o devedor, de que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos articulados pelo Exeqüente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 18 de julho de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282275 Nr: 5712-48.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA SEFAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSSARA SEFAFIM DA SILVA, CNPJ: 

02981231000159, Inscrição Estadual: 13041576-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se a executada acerca da penhora 

efetivada nos autos (fls. 84), bem como para, querendo, apresentar 

embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, no endereço indicado 

na inicial.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 18 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.: 734700 Nr: 14452-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODINETE APARECIDA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca da data de início da perícia que se realizará 

no dia 07/08/2018 às 13h30min, conforme informação do perito(fl. 213).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430579 Nr: 12465-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTEAGRO COM. E REPR. DE AGROP. LTDA, 

LUIZ OCTAVIO RAVAGNANI LUSVARGHI, FERNANDO CARLOS 

RAVAGNANI LUSVARGHI, OCTAVIO FERNANDO LUSVARGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 VISTO

Não compete ao Judiciário intimar os contribuintes para regularizarem 

processo de compensação perante o Estado de Mato Grosso.

Assim, indefiro o pedido de fls. 105.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 791635 Nr: 10926-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de 

declaração apresentados pela ADM DO BRASIL LTDA, para tão somente 

retificar o parágrafo que dispõe sobre a condenação sucumbencial, o qual 

passa a constar da seguinte forma:“Condeno a embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando em consideração a complexidade 

da causa, o tempo de duração da demanda (três anos), e a atuação 

efetiva na promoção da defesa das partes, consoante estabelece o artigo 

85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil”.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 809578 Nr: 17803-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Intimação das partes acerca da data de início da perícia que se realizará 

no dia 07/08/2018 às 13h30min, conforme informação do perito (fl. 322).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 289603 Nr: 4014-70.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO, GERALDO 

EUSTAQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva - 

OAB:Prom. Just.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 VISTO.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestar-se, 

no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos acostados às fls. 

750/758.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804384 Nr: 16071-66.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DA SILVA CARDOSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426

 VISTO.

A autora requer seja admitida como prova emprestada o laudo pericial 

contábil realizado nos autos 735020, no qual a perita concluiu que a perda 

salarial foi de 12,43%. Requer, ainda, a aplicação do referido percentual 

no próximo pagamento do seu benefício (fls. 245/246).

INDEFIRO o pedido de prova emprestada de outro processo envolvendo a 

mesma matéria, tendo em vista que o cálculo deve ser realizado com base 

em dados constantes dos autos.

INDEFIRO, ainda, o pedido de aplicação do percentual de 12,43%, pois 

além de ser necessária a realização dos cálculos com base em dados 

constantes do presente feito, conforme consignado no acórdão de fls. 

210/217, o percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença 

deve obedecer o limite máximo de 11,98%.

 Assim, intime-se a parte autora para manifestar-se e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757779 Nr: 11998-85.2014.811.0003

 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: CRISTIANO CANIVAL CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JAQUELINE PROENÇA LARREA - 

OAB:13356/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, 

NANCY MIEKO HIRATA MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o requerido, após o trânsito em 

julgado da sentença e o levantamento de valores para pagamento dos 

prestadores de serviços, solicitou alguns documentos sob a alegação de 

que necessita realizar uma auditoria (fls. 206/209 e 214).

 Diante disto, dê-se vista dos autos ao Estado de Mato Grosso, a fim de 

que extraia cópia dos documentos solicitados.

Quanto aos documentos que eventualmente faltarem, anoto, desde já, que 

requerido poderá solicitá-los diretamente aos prestadores de serviço, sem 

a necessidade de intervenção deste Juízo.

Assim, indefiro o pedido de fl. 219.

Certifique-se a Sra. Gestora se ainda há algum valor vinculado ao 

presente feito. Caso positivo, providencie-se a imediata devolução de tais 

valores ao Estado de Mato Grosso, mediante alvará eletrônico.

Cumpridas todas as providências, ARQUIVE-SE.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737211 Nr: 101-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIA GARUZZI DE LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 270/273 deu parcial provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para que seja procedida a liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 

211/213), nos termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747663 Nr: 6535-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDERIS MIJAM MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 170/178), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 337 de 480



previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Assim, intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 

(quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733794 Nr: 13710-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio de carga, para manifestar 

acerca do laudo pericial de fls. 167/176, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 477, § 1º e artigo 183, ambos do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820024 Nr: 2927-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA CARDOSO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 324/332), uma vez que o 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor público (APELAÇÃO Nº 

65091/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Julg. 11/07/2017).

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734927 Nr: 14638-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REINALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 505/508 deu parcial provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para que seja procedida a liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 

273/276), nos termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757221 Nr: 11625-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de liquidação por valor zero e 

extinção do feito formulados pelo requerido (fls. 211/218), haja vista que, 

conforme já consignado na decisão de fls. 207/208, o atual entendimento 

do TJMT é no sentido de que somente com a perícia contábil poderá ser 

apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se 

o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão 

previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela 

reestruturação financeira da carreira do servidor.

 Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736429 Nr: 15768-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORSIDON NUNES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O acórdão de fls. 346/349 deu parcial provimento ao recurso de apelação 

interposto pela parte autora contra a sentença de extinção da liquidação, 

para que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer as dúvidas levantadas pelo Estado de Mato Grosso (fls. 

271/273), nos termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738424 Nr: 983-22.2014.811.0003

 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: EDMILSON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Assim, intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 

(quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804112 Nr: 15941-76.2015.811.0003

 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: CLEIDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Intime-se o Município de Rondonópolis para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734139 Nr: 13999-77.2013.811.0003

 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: MARIA LUZIA DA CRUZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo e 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 809587 Nr: 17806-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 282, proferida nos 

autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis 

(Processo nº 1006363-76.2018.8.11.0000), suspendeu a decisão que 

determinou a intimação do Município para pagamento dos honorários 

periciais.

 Diante disto, aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795223 Nr: 12484-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSILENE XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Diante do teor da certidão de fl. 267, substituo o perito nomeado nos 

autos, nomeando para o encargo o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, o qual pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 264/265.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 872806 Nr: 7578-32.2017.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 34 suspendeu o 

andamento do feito até o julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156, 

que foi afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo 

Civil pelo Superior Tribunal de Justiça.

 O referido Recurso, conforme consta no site do STJ (), foi julgado na data 

de 25 de abril de 2018, e o respectivo acórdão publicado em 04 de maio de 

2018, razão pela qual o andamento do presente feito deve ser retomado.

Assim, considerando que a petição de fls. 30/32 é datada de 18 de 

setembro de 2017, intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo 

de 10 (dez) dias, informando se ainda necessita dos medicamentos 

SELOZOK 50 MG, SUSTRATE 10MG, VASTAREL MR, PLAVIX 75MG, 

LIPITOR 20MG e PROCORALAN 5/7.5MG.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 862342 Nr: 4014-45.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRALHEIRA NOSSA LTDA, JOAO FRANCISCO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o advogado da parte embargante (JONAS PEREIRA RODRIGUES 

– OAB/MT nº 12.105) para assinar a petição inicial, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Sanada tal irregularidade, tragam os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 888546 Nr: 1188-12.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALES DIAS TRATOR PEÇAS LTDA, DEMILSON SALES 

DIAS, ADEMILTON SALES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON SANTOS DA SILVA - 

OAB:23487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados pelo embargado às fls. 

31/40.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737126 Nr: 16-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DELVITA SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Providencie-se a devolução do valor bloqueado nos autos (fl. 221) em 

favor do Estado de Mato Grosso, conforme determinado na sentença de 

fls. 316/319.
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Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451449 Nr: 6628-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM AGRI - 

INDUSTRIES COMPANY, MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI, 

NELSON GONZALES FILHO, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, 

MATTHEW JAMES JANSEN, BERNARD ARTHUR HENNIES, ADM HOLDINGS 

LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40191/PR

 VISTO.

A execução foi julgada extinta, por meio da sentença prolatada, nesta 

data, nos embargos à execução nº 6419-25.2015.811.0003, Cód. 780528, 

em apenso.

Assim, após o trânsito em julgado da referida sentença, o que será 

certificado com o traslado da sentença para estes autos, proceda-se o 

desentranhamento da apólice do seguro nº 01759187647 (fls. 127/144), 

em favor da executada.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810578 Nr: 18078-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:/MT /18562, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 PROCESSO Nº 810578

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

receber o valor de R$ 596,80 (posição de 12/12/2017).

O executado foi regularmente citado e concordou expressamente com os 

cálculos do exequente (fls. 43).

Ante a concordância do executado com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 36/40, porque aparentemente estão de 

acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Após, expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 

seu recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na 

c o n t a  j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 18 de julho de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800404 Nr: 14553-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA, ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA, 

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS, HELVIO MONEDA ALBERTO, 

OSCAR MILTON MELLO MUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 VISTO

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima identificadas.

O executado requer seja chamado o feito à ordem para ser acolhido o bem 

imóvel dado em garantia à execução, a fim de garantir a execução e 

ajuizar os embargos à execução, já que a garantia do juízo é 

indispensável para a apresentação dos embargos.

Sem nenhuma razão o executado.

O processo está em ordem. Nada precisa ser chamado a ordem.

 O executado nomeou um bem imóvel a penhora. O exequente não 

concordou com a nomeação e este magistrado indeferiu o pedido de 

nomeação de bens à penhora.

 O exequente não é obrigado a aceitar o bem que o executado ofertou.

Ademais, já foram penhorados valores nos autos suficientes para garantir 

a execução.

Como se sabe, não é necessário penhorar todo o valor da dívida para se 

considerar garantida a execução. Se assim fosse, nenhum pessoa 

carente poderia ajuizar embargos à execução, visto que não dispunha de 

valores suficientes para garantir o valor integral do débito.

Assim, como o executado foi intimado para apresentar embagos e não 

apresentou (fls. 105), determino seja transferido os valores bloqueados 

nos autos para a conta do exequente, mediante alvará eletrônico.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004840-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (AUTOR)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOSMAGNUM COSTA NUNES OAB - DF47892 (ADVOGADO)

MARIELY FERREIRA MACEDO OAB - MT16733 (ADVOGADO)

JOSE ALEJANDRO BULLON SILVA OAB - DF13792 (ADVOGADO)

GABRIEL BUNN ZOMER OAB - DF51461 (ADVOGADO)

WITALO DE SOUSA CRUZ OAB - DF54305 (ADVOGADO)

ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE OAB - DF33350 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1004840-54.2017.8.11.0003. AUTOR: CONSELHO BRASILEIRO DE 

OFTALMOLOGIA, ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, PREFEITO DE RONDONÓPOLIS, 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TENDO POR OBJETO A REPARAÇÃO 

POR DANO SOCIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

E DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.” movida pelo 

CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA - CBO e ASSOCIAÇÃO 

MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA em face do Município de 

Rondonópolis, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara de Vereadores 

de Rondonópolis/MT. Os autores sustentam, em síntese, que a Lei 

Municipal nº 9.278/17 é ilegal e inconstitucional, uma vez que inclui a 

atividade de optometria para “para atuar nos Programas de Saúde da 

Família (PSF), Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), Escolas Municipais e outros organismos, tais 
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como consultórios, visando ofertar atendimento à saúde visual, 

especialmente no seu aspecto primário, promovendo correções de 

problemas refrativos e detecção de outros problemas que afetam o 

sistema visual ou podem ser identificados por ele”. Assevera que o 

Decreto n. 20.931/32, que regulariza e fiscaliza o exercício da medicina, 

odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, 

parteira e enfermeira , dispõe em que é terminantemente proibido aos 

optometristas a instalação de consultório para atender clientes, o que 

afronta a Lei Municipal criada. Argumenta, ainda, que o Decreto-Lei n. 

24.492/34, regulamenta a vendas de lente de graus, também proibiu ao 

ótico prático escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de 

lentes de grau, o que confronta também a Lei Municipal criada. Dessa 

maneira, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos decorrentes da Lei 

Municipal n° 9.278/17, a interrupção dos atendimentos realizados por 

profissionais optometristas ou não médicos decorrentes da Lei Municipal, 

que os réus publiquem no diário oficial local o conteúdo desta decisão, a 

obrigação de não-fazer consistente de não expedir Alvará Sanitário que 

extrapolem a legislação, bem como a não contrtação de profissionais não 

médicos e inabilitados para a realização de exames e consultas 

pertinentes à saúde ocular. O Município de Rondonópolis foi intimado para 

se manifestar no prazo de 72 (setenta e duas) horas quanto à tutela de 

urgência pretendida – Id. 10117397 -. O Réu argumentou que não possui 

qualquer responsabilidade da promulgação e publicação da Lei Municipal 

nº 9.278/17, uma vez que que vetou totalmente o projeto de lei, mas a 

Câmara Municipal promulgou a Lei derrubando o veto do Gestor Municipal 

– Id. 10634893 -. É o relatório. Decido. Em se tratando de pedido de tutela 

de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 

3º do referido artigo. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na espécie traz 

elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. Na espécie, prima facie, ficou demonstrado que a Lei 

Municipal nº 9.278/17 afronta os Decretos n. 20.931/32 e n. 24.492/34, 

uma vez que autoriza os optometristas a realizarem “atendimento à saúde 

visual, especialmente no seu aspecto primário, promovendo correções de 

problemas refrativos e detecção de outros problemas que afetam o 

sistema visual ou podem ser identificados por ele”. Por outro lado, os 

referidos Decretos proíbem a venda de lentes de grau sem a prescrição 

médica e instalar consultórios médicos nas dependências dos seus 

estabelecimentos. Com efeito, verifico que, em princípio, a referida normal 

municipal afronta os direitos resguardados aos médicos no exercício de 

sua atividade profissional. Não sem propósito, em casos análogos, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido o impedimento dos 

optometrista de praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, 

conforme arestos colacionados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - PROFISSIONAL OPTOMETRISTA - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

PRIVATIVAS DA MEDICINA OFTALMOLÓGICA - VEDAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. No âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça é firme o entendimento no sentido de que os dispositivos do 

Decreto 20.931/1932, que tratam do profissional de optometria, estão em 

vigor e que a Portaria n.º 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é 

parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapola a previsão legal ao 

permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, 

bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes.Segundo 

entendimento desta Corte, “É vedado aos optometristas prescrever a 

utilização de óculos e lentes, bem como realizar quaisquer outros atos 

privativos de médico, nos termos dos Decretos nº. 20.931/1932 e nº. 

20.492/1934. Recurso não provido. (AgR 139806/2012, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2012, 

Publicado no DJE 15/01/2013).”Na hipótese, acolhem-se os pedidos 

formulados pelo Ministério Público para que a apelada se abstenha de 

aviar óculos ou lentes de grau, realizar consultas, manusear aparelhos ou 

praticar quaisquer atos privativos de profissionais de medicina, nos 

termos dos Decretos 20.931/1932 e 20.492/1934. (Ap 82677/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 

10/11/2017) AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — OPTOMETRISTA — 

PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS E LENTES — PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS 

DE MÉDICO — IMPOSSIBILIDADE — DECRETOS Nº. 20.931/1932 E Nº. 

20.492/1934.É vedado aos optometristas prescrever a utilização de óculos 

e lentes, bem como realizar quaisquer outros atos privativos de médico, 

nos termos dos Decretos nº. 20.931/1932 e nº. 20.492/1934. Recurso não 

provido. (AgR 139806/2012, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2012, 

Publicado no DJE 15/01/2013) Nesse mesmo sentido é o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê: ADMINISTRATIVO, 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

DEFESA COLETIVA DE CONSUMIDORES – OPTOMETRISTAS – VIOLAÇÃO 

DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – VERIFICAÇÃO DA 

RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – 

INVIABILIDADE – VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO 

OPTOMETRISTA – PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

397/2002 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1. Não ocorre ofensa aos 

arts. 165, 458 e 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, 

fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É 

inviável, em recurso especial, a verificação quanto à recepção material de 

norma pela Constituição de 1988, pois reforge à competência deste 

Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional. 

Precedentes do STJ. 3. Estão em vigor os dispositivos do Decreto 

20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em vista que 

o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi 

suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de 

inconstitucionalidade formal. 4. A Portaria 397/2002 do Ministério do 

Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que 

extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos 

realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de 

óculos e lentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido 

(STJ - REsp: 1169991 RO 2009/0239906-5, Relator: Ministra ELIANA 

CALMON, Data de Julgamento: 04/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/05/2010) Ademais, o periculum in mora é evidente 

diante da prática de atos que competem unicamente à profissional médico 

habilitado, com prejuízos aos autores da demanda e a própria sociedade. 

No entanto, no que tange ao pedido de obrigação de não-fazer, 

consistente na obrigação de não expedir Alvarás Sanitários, postergo a 

sua análise para após o contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, 

defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender os 

efeitos da Lei Municipal n° 9.278/17 e, por conseguinte, os possíveis 

contratos firmados com profissionais optometristas em decorrência da 

referida norma. Cite-se o Requerido – Município de Rondonópolis - para, 

querendo, apresentarem a sua defesa, no prazo legal, bem como informe 

sobre possível revogação da Lei objeto do litígio. No tocante aos demais 

réus – Prefeito Municipal e Presidente da Câmara de Vereadores – é certo 

que não possuem legitimidade para responderem a presente demanda, 

razão pela qual determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial excluindo os réus do polo passivo. Com a emenda a 

inicial, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Com a defesa, 

vistas ao requerente para impugnar no prazo legal. Após a defesa, dê-se 

vista ao Ministério Público. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001861-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO 

MASTER I (RÉU)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (RÉU)

JOSEMAR RAMIRO E SILVA (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 

(RÉU)

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL (RÉU)

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP (RÉU)

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (RÉU)

DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)
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CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

LUIZA FRANCESCHINI CHADE OAB - SP390681 (ADVOGADO)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA OAB - SP207081 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. EDSON DIAS REIS Dados do processo: 

Processo: 1001861-85.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 7.669.093,44; 

Tipo: Cível; Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: JOSEMAR RAMIRO E SILVA, WELLINGTON 

DE MOURA PORTELA, BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, DIFERENCIAL 

CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA, FUNDO DE 

INVESTIMENTO DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO, FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I, 

AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA. - EPP, CORAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL . Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

CREDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I Endereço: EDIFÍCIO PALÁCIO 

AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE, 11 ANDAR, AVENIDA PRESIDENTE 

WILSON 231, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20030-905 

FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, em 

conformidade com o despacho abaixo transcrito e documentos 

eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. Despacho/Decisão: "Vistos etc., 

Diante das informações trazidas pelo Banco do Brasil e Departamento de 

Depósitos Judiciais - id. 14212638 -, determino que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 

PORTIFÓLIO MASTER I, informe a este Juízo se o valor que alega ter sido 

bloqueado pelo Sistema BacenJud pela instituição BNY MELLON 

SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A., já se encontra desbloqueado. Após, 

conclusos. Edson Dias Reis Juiz de Direito". Assinado digitalmente(Art. 1º, 

§ 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS Juiz de Direito. 

RONDONÓPOLIS, 18 de julho de 2018. LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 761841 Nr: 14427-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSKINE TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA, KIOSHI YANO PRACA ROCHA POMBO, NEUSA HIROMI 

YANO PRACA POMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629/PR, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:837, CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012 -PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos à expedição de documentos, a fim de proceder a intimação da 

parte executada, para informar os dados bancários, para que se proceda 

à devolução de 70% dos valores bloqueados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749650 Nr: 7556-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO DO REGO MONTEIRO, VINICIUS DE MELLO 

BERGAMO, CLEONICE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS, ALVARO LUIZ 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCIO ADRIANO DA SILVA, 

MARCIO TREMURA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e o 

acolho, para o fim de sanar a contradição apontada, alterando a decisão 

retro, que passa a ter a seguinte redação:Considerando o objeto de 

liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do 

que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.Assim, por se tratar 

de cálculo complexo para apurar o percentual devido, desde já nomeio 

como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, que pode ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003503-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MW SOLDAS E RECUPERACAO DE CACAMBAS E CHASSIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

11.368,54 (onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos) em contas bancárias do executado, M W SOLDAS E 

RECUPERAÇÃO DE CAÇAMBAS E CHASSIS LTDA-ME – CNPJ 

08.234.489/0001-78, bem como que também seja realizada a pesquisa de 

veículos de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e a pesquisa para 

informações sobre o patrimônio dos executados via INFOJUD. Por fim, 

caso restem infrutíferas, requer a expedição de mandado de penhora de 

bens no endereço da executada. Decido. Considerando a preferência da 

penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido 

de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, 

na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO Resultando a 

penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a quitação do saldo 

executado, desde já defiro a busca pelo sistema Renajud para localizar 

veículos em nome da parte executada, seguindo anexo o extrato da 

pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo 

pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário 

no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o 

mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência 

pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 
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veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Caso restem 

negativas as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD), defiro o pedido de penhora de bens móveis, em observância à 

ordem estabelecida no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastarem até a satisfação do valor da 

execução, devendo ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos 

endereços indicados ou onde houverem sido citadas as partes 

executadas. No mesmo ato, caso reste a penhora positiva, intime-se a 

parte executada para oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. b) 

Em caso de penhora positiva, aguarde-se o prazo para embargos. 7) 

PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar negativo o mandado de 

penhora de bens – em razão da inexistência de bens penhoráveis ou não 

sendo encontrado o devedor – ou permanecer inerte a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, como restam esgotadas as 

tentativas de localização de bens passíveis de penhora (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, suspenda-se o feito 

por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do 

CPC. b) Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612771 Nr: 3277-92.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Designo para o dia 28 de setembro de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 339242 Nr: 3046-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO ARAUJO SIMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 Dispositivo.PRONUNCIO Aderaldo Araújo Simão para que seja julgado 

perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos 

do art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, com 

observância na Lei 8.072/90, vez que há prova da materialidade e indícios 

de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.Após a 

coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, 

informarem às testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos 

do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Rondonópolis, 10 

de julho de 2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613711 Nr: 4282-52.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES DE ABREU SOUSA, VAGNER DE 

ABREU SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B

 I – Recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público 

e do Réu Cleones de Abreu Souza.

 II – Intimem-se, as defesas para tendo o interesse apresentarem 

contrarrazões ao Recurso de Sentido Estrito interposto as fls. 406/415, 

nos termos do art. 588 do CPP.

III – Intime-se a defesa do réu Cleones de Abreu Souza, para apresentar a 

peça recursal cabível, referente à interposição do próprio réu as fls. 390.

IV – Apresentado as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério 

Público para apresentar as contrarrazões.

V – Por fim voltem-me para deliberar quanto o possível juiz de retratação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641182 Nr: 2661-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalbeto Lopes de Sousa - 

OAB:, Bruno de Castro Silveira - OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA 

FAGUNDES - OAB:13.249

 Intimação para o advogado do réu, Dr. Bruno de Castro, para que, no 

prazo legal, apresenta as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 299304 Nr: 2391-74.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciados João Gilmar 

Coimbra de Lara, pela prática, em tese, do disposto no artigo 121, § 2°, 

inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea l, do Código Penal e Ivanir de Fátima 

Fagundes, pela prática, em tese, do artigo 348, caput, do Código Penal, 

ocorrido em 01.01.2003. A denúncia foi devidamente recebida bem como 

decretada a prisão preventiva em desfavor do acusado em 17.08.2005 

(fls. 72/73). Ante a não localização do acusado João, foi determinado a 

citação via edital (fl. 93). Destarte, em audiência de instrução e julgamento, 

foi suspenso o prazo prescricional pelo artigo 366 do Código de Processo 

Penal no dia 29.08.2006 (fl. 98).

 Outrossim, diante do comparecimento da acusada Ivanir, foi determinada 

a citação via edital (fl. 118) na sequência, em decisão proferida pelo juízo 

da 3ª Vara Criminal, desta comarca, foi declara extinta a punibilidade da 

acusada Ivanir pelos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI ambos do Código 

Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal, tal como, no tocante ao 

acusado remanescente João os autos foram remetidos ao arquivo 

provisório (fls. 124/126). É o relatório.

Pois bem, o caso em específico, o preceito secundário do crime 

estabelece uma sanção compreendida entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

de reclusão.

 Com efeito, tem-se como prazo prescricional, o período de 20 (vinte) 

anos, termos do artigo 109, inciso I do Código Penal. Desse modo, tendo 

em vista que a denúncia foi recebida em 17.08.2005 e a aplicação do art. 

366 do Código de Processo Penal ocorreu em 29.08.2006, assim, o fim do 

prazo de suspensão cessará no dia 29 de agosto de 2026 e o prazo 

prescricional findará em 17 de agosto de 2045.

Diante do exposto,

Decido:

I – Anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 29 

de agosto de 2026 e a prescrição findará em 17 de agosto de 2045.

II – Renove-se mandado de prisão, registrando a validade do mandado 

com o prazo prescricional.

III – Após, aguarde-se a prisão ou prescrição no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287878 Nr: 1044-74.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Roque Dias da 

Costa, pela prática, em tese, do disposto no artigo 121, § 2°, inciso II, do 

Código Penal, ocorrido em 01.02.2003. Destarte, foi decretada a prisão 

temporária em seu desfavor (fl. 12) em seguida, posto em liberdade, 

conforme alvará de soltura de fl. 32. A denúncia foi recebida em 

02.06.2003 (fl. 47). Ante a não localização do acusado, foi determinado a 

citação via edital (fl. 66), na sequência, o prazo prescricional foi suspenso 

pelo artigo 366 do Código de Processo Penal no dia 18.10.2004 (fl. 69). 

Ademais, diante do não comparecimento do acusado em juízo, foi 

determinado a prisão preventiva em seu desfavor (fls. 88/89) 

posteriormente, os autos foram remetidos ao arquivo provisório (fl. 94). É 

o relatório.

 Pois bem, o caso em específico, o preceito secundário do crime 

estabelece uma sanção compreendida entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

de reclusão.

 Com efeito, tem-se como prazo prescricional, o período de 20 (vinte) 

anos, termos do artigo 109, inciso I do Código Penal. Desse modo, tendo 

em vista que a denúncia foi recebida em 02.06.2003 e a aplicação do art. 

366 do Código de Processo Penal ocorreu em 18.10.2004, assim, o fim do 

prazo de suspensão cessará no dia 18 de outubro de 2024 e o prazo 

prescricional findará em 02 de junho de 2043.

Diante do exposto,

Decido:

I – Anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 18 

de outubro de 2024 e a prescrição findará em 02 de junho de 2043.

II – Renove-se mandado de prisão, registrando a validade do mandado 

com o prazo prescricional.

III – Após, aguarde-se a prisão ou prescrição no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622754 Nr: 5742-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE FRANCO DARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 I – Considerando que a causídica devidamente intimada para 

manifestação da fase do art. 422 do CPP, quedou-se inerte, oficie-se ao 

Tribunal de Ética da OAB/MT para providências cabíveis.

II – Intime-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

defensor para patrocinar sua defesa nos autos, informado as 

testemunhas que pretende ouvir em Sessão Plenária do Tribunal do Juri, 

sob pena de ser nomeado Defensor Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação ao citado 

artigo.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Rondonópolis, 12 de junho de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 289638 Nr: 1749-72.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Antônio dos 

Santos, pela prática, em tese, do disposto no artigo 121, § 2°, inciso IV, 

última figura, do Código Penal, ocorrido em 22.12.2002. A denúncia foi 

recebida em 22.07.2003 (fl. 36v). Ante a não localização do acusado, foi 

determinado a citação via edital (fl. 65). Destarte, o prazo prescricional foi 

suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como 

decretada a prisão preventiva em seu desfavor no dia 06.11.2009 (fls. 

70/71) posteriormente, os autos foram remetidos ao arquivo provisório (fl. 

74). É o relatório.

Pois bem, o caso em específico, o preceito secundário do crime 

estabelece uma sanção compreendida entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

de reclusão.

 Com efeito, tem-se como prazo prescricional, o período de 20 (vinte) 

anos, termos do artigo 109, inciso I do Código Penal, o qual no caso será 

reduzido pela metade, visto que o acusado possui mais de 70 anos idade 

(artigo 115, do Código Penal), conforme identificação civil de fl. 08.

Desse modo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 22.07.2003 e 

a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal ocorreu em 

06.11.2009, assim, o fim do prazo de suspensão cessará no dia 06 de 

novembro de 2019 e o prazo prescricional findará em 22 de julho de 2023.

Diante do exposto,

Decido:

I – Anote-se que o prazo de suspensão processual encerrará no dia 06 

de novembro de 2019 e a prescrição findará em 22 de julho de 2023.

II – Renove-se mandado de prisão, registrando a validade do mandado 

com o prazo prescricional.

III – Após, aguarde-se a prisão ou prescrição no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 282679 Nr: 1586-29.2002.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO BAPO CEREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Desse modo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 

05.07.2004 e a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal ocorreu 

em 22.09.2009, assim, o fim do prazo de suspensão cessará no dia 22 de 

setembro de 2029 e o prazo prescricional findará em 05 de julho de 2044, 

relacionado ao crime de homicídio (artigo 121, § 2°, inciso III, 6º figura, do 

Código Penal). No tocando ao crime de lesão corporal (artigo 129, caput, 

do Código Penal), tendo em vista que o fato, a denúncia e a suspensão do 

prazo processual ocorreram no mesmo dia, computa-se assim, o fim do 

prazo de suspensão cessou no dia 22 de setembro de 2012 e o prazo 

prescricional findou em 05 de julho de 2015, relacionado ao crime de lesão 

corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), dessa forma, ocorreu a 

perda da pretensão punitiva estatal, eis que decorrido o prazo 

prescricional previsto na legislação penal pátria. Diante do exposto, 

Decido: I - Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Mário Márcio Bapo Cereu conforme inteligência do artigo 107, inciso IV, 

primeira parte c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, no tocante ao 

crime de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal). II – Anote-se 

que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 22 de setembro 

de 2029 e a prescrição findará em 05 de julho de 2044, referente ao crime 

de homicídio (artigo 121, § 2°, inciso III, 6º figura, do Código Penal). III – 

Renove-se mandado de prisão, registrando a validade do mandado com o 

prazo prescricional. IV – Após, aguarde-se a prisão ou prescrição no 

arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619742 Nr: 2838-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON SOARES, DAYANE DE 

OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Souza da Mata - 

OAB:15698, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135

 1. Relatório.

 Tratam-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

Estadual, sob alegação de contradição na sentença prolatada à fl. 348. 

Aduz o embargante, em síntese, que constou ao final do decisum 

impugnado determinação para arquivamento do feito, quando na verdade 

dever-se-ia ter prosseguimento com relação à ré Dayane de Oliveira Dias.

2. Fundamentação.

Quanto à tempestividade, é cediço que o prazo para interposição de 

embargos de declaração, conforme consta no art. 385 do Código de 

Processo Penal, é de 02 (Dois) dias, de modo que tempestivos os 

embargos interpostos.

Assim, da análise da decisão guerreada, verifica-se que razão assiste o 

embargante, tendo em vista que erroneamente constou da parte final 

determinação para arquivamento do feito, todavia, constato que fora 

extinta a punibilidade tão somente com relação ao corréu Paulo Robson 

Soares em razão do seu óbito, devendo os autos prosseguir a marcha 

processual normalmente quanto a ré Dayane de Oliveira Dias.

Deste modo, analisando os embargos interpostos pelo requerente, 

entendo ser cabível o seu acolhimento, haja vista a existência do erro 

material apontado.

3. Dispositivo.

I – Conheço dos embargos de declaração, vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e lhe concedo provimento, para alterar a 

parte final da sentença para os seguintes termos:

Após, certifique-se o trânsito em julgado, proceda com as baixas 

necessárias quanto ao nome de Paulo Robson Soares da capa dos autos 

e do sistema APOLO.

II – Ademais, visando dar continuidade ao feito com relação a denunciada 

Dayane, é que determino a abertura de vista do feito à Defensoria Pública, 

a fim de reiteração ou não dos memoriais finais outrora apresentados.

III – Após manifestação, volvam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 639038 Nr: 757-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDL, RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Em decorrência do atestado médico retro, não resta outra opção senão 

o cancelamento da sessão.

II – Redesigno-a para o dia 30 de agosto de 2018, às 09:00.

III – Promovam-se as devidas intimações e atos necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 607986 Nr: 5845-18.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 I – Defiro o requerimento retro.

II – Intime-se o réu para, em 05 (cinco) dias, manifestar se possui ou não 

condições de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, 

desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta vara para promover a 

defesa do acusado, devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 293614 Nr: 1704-34.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Alexandre 

Garcia, pela prática, em tese do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código 

Penal, ocorrido em 08.06.2004. A denúncia foi recebida em 20.07.2004 (fl. 

69). Destarte, foi decretada a prisão preventiva em seu desfavor (fls. 

76/79). Ante a não localização do acusado, foi determinado a citação via 

edital (fl. 84). Outrossim, o prazo prescricional foi suspenso pelo artigo 

366 do Código Penal no dia 24.02.2006 (fl. 91) e na sequência, em 

audiência de instrução e julgamento, foi determinado a remessa dos autos 

ao arquivo provisório (fl. 114). É o relatório.

Pois bem, o caso em específico, o preceito secundário do crime 

estabelece uma sanção compreendida entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

de reclusão.

 Com efeito, tem-se como prazo prescricional, o período de 20 (vinte) 

anos, termos do artigo 109, inciso I do Código Penal. Desse modo, tendo 

em vista que a denúncia foi recebida em 20.07.2004 e a aplicação do art. 

366 do Código de Processo Penal ocorreu em 24.02.2006, assim, o fim do 

prazo de suspensão cessará no dia 24 de fevereiro de 2026 e o prazo 

prescricional findará em 20 de julho de 2044.

Diante do exposto,

Decido:

I – Anote-se que o prazo de suspensão processual encerrará no dia 24 

de fevereiro de 2026 e a prescrição findará em 20 de julho de 2044.

II – Renove-se mandado de prisão, registrando a validade do mandado 

com o prazo prescricional.

III – Após, aguarde-se a prisão ou prescrição no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325958 Nr: 4004-90.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 345 de 480



 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Daniel Alves de 

Daniel Alves de Ramos, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 

121, § 2°, incisos I e IV do Código Penal, ocorrido em 10.05.2009. Destarte, 

foi decretada a prisão preventiva em seu desfavor (fls. 64/66), na 

sequência a denúncia foi recebida em 09.11.2010 (fl. 70). Outrossim, ante 

a não localização do acusado, foi determinada a citação via edital (fl. 100) 

em seguida, o prazo prescricional foi suspenso pelo artigo 366 do Código 

de Processo Penal e os autos foram remetidos ao arquivo provisório no 

dia 07.08.2015 (fl. 107).

 Pois bem, o caso em específico, o preceito secundário do crime 

estabelece uma sanção compreendida entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos 

de reclusão.

 Com efeito, tem-se como prazo prescricional, o período de 20 (vinte) 

anos, termos do artigo 109, inciso I do Código Penal. Desse modo, tendo 

em vista que a denúncia foi recebida em 09.11.2010 e a aplicação do art. 

366 do Código de Processo Penal ocorreu em 07.08.2015, assim, o fim do 

prazo de suspensão cessará no dia 07 de agosto de 2035 e o prazo 

prescricional findará em 09 de novembro de 2050.

Diante do exposto,

Decido:

I – Anote-se que o prazo de suspensão processual encerrará no dia 07 

de agosto de 2035 e a prescrição findará em 09 de novembro de 2050.

II – Renove-se mandado de prisão, registrando a validade do mandado 

com o prazo prescricional.

III – Após, aguarde-se a prisão ou prescrição no arquivo provisório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602124 Nr: 6560-94.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO SOUZA COSTA, LUCAS 

FERNANDO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato 

Grosso em face de Paulo Adriano Souza Costa e Lucas Fernando Alves 

de Carvalho.

Aos acusados, nestes autos, foi imputada a prática pelo delito do art. 121, 

§ 2º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos Código Penal. Contudo, diante da 

morte do pronunciado Lucas Fernando Alves de Carvalho, não se 

vislumbra possibilidade do prosseguimento do feito quanto a este réu, 

conforme se verifica na certidão de óbito acostada às fls. 366. O 

representante do Ministério Público se manifestou pela extinção da 

punibilidade do acusado nos termos do art. 107, I, do CP e art. 62 do CPP. 

É o relatório.

 2. Fundamentação.

A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da sua 

punibilidade, nos termos do artigo 107, I do Código Penal.

Foi juntada, aos autos, certidão do Registro Civil, comprovando a 

ocorrência do óbito do autor do fato.

Assim, nada resta a fazer no presente caso, a não ser extinguir a 

punibilidade do réu Lucas Fernandes em virtude do seu óbito.

 3. Dispositivo

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS FERNANDO ALVES 

DE CARVALHO, em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, I do 

CP.

Proceda com as baixas de estilo necessárias.

Ademais, visando dar prosseguimento ao feito com relação ao 

pronunciado Paulo Adriano Souza Costa, é que defiro o requerimento 

ministerial constante do último parágrafo da cota de fl. 367.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 627074 Nr: 77-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 I – Recebo a apelação de fl. 424, pois tempestiva.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, bem 

como as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 624953 Nr: 7343-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 I – Recebo a apelação de fl. 336, pois tempestiva.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, bem 

como as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617157 Nr: 192-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854

 I – Recebo a apelação de fl. 311, pois tempestiva.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursai, dê-se 

vista ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões.

III – Após, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 2707-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Conforme se depreende das fls. 123/124, o acusado era assistido pela 

Defensoria Pública, sendo tão somente nomeado defensor dativo, tendo 

em vista a desídia do Defensor Público, firmado as fls. 128 e considerando 

ainda que a causídica dativa renunciou o mandado, bem como o advogado 

indicado pelo acusado informou as fls. 386, que não fora contrato, medida 

que se impõe é que o acusado volte a ser assistido pela Defensoria 

Pública.

Desta feita:

I – Nomeio o Dr. Fabio Barbosa defensor do acusado.

 II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para, em 05 dias, informar 

às testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.

III – Após, voltem-me os autos conclusos para designar a sessão de 

julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602838 Nr: 535-31.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIETRA PY ALBERS - 

OAB:14.294/MT, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 
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manifestar acerca do alegado as fls. 239/240.

II – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650103 Nr: 10324-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, Ricardo Henrique Ayala Barbosa - 

OAB:24.326-O/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20.235 MT

 I – Recebo a apelação de fl. 318, pois tempestiva.

II – Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Após, dê-se vista ao Ministério Público para, no mesmo prazo, 

apresentar contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661101 Nr: 9861-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, MAYCON 

RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 INTIMAÇÃO DO DR. ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JÚNIOR- OAB/MT 

15.694, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE ÀS RAZÕES 

RECURSAIS DO APELO DO RÉU WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, NOS 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 9861-39.2017.811.0064- CÓDIGO 661101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658004 Nr: 7218-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 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.

Pois bem, a denúncia foi recebida no dia 17.10.2017 (fls. 42/43) e após, foi 

realizada a audiência para oferecimento da proposta de suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, o 

que foi aceito pelo denunciado às fls. 51/53.

À fl. 61, através de advogado constituído, o réu requereu autorização 

deste juízo para realizar viagem internacional de férias juntamente com 

seu filho, com saída marcada para o dia 14.03.2018 e retorno para o dia 

31.03.2018.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao pedido formulado (fls. 64/65).

Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa foi 

instruído de forma antecipada e com a devida documentação necessária, 

apesar de analisado somente no presente momento, em que 

provavelmente, o réu já realizou a sua viagem.

Assim, tendo em vista que o réu vem cumprindo com todas as condições 

estabelecidas na decisão e fls. 51/53, aguardem-se os autos em cartório, 

para que o réu dê continuidade até atingir o cumprimento integral.

No mais, decorrido o prazo estabelecido sem revogação, venham os autos 

em conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667459 Nr: 478-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:349.232, WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. WENDELL PEREIRA DE MELO- OAB/MT 23.910, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS 

DE AÇÃO PENAL Nº 478-03.2018.811.0064- CÓDIGO 667459.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673409 Nr: 5524-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado DIEGO LUIZ CARDOSO para, 

querendo, apresente 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 art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616358 Nr: 7055-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVAM DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado Ronivam de 

Almeida, pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180, caput, do 

CP).

No dia 15.04.2016 foi realizada a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, o 

que foi aceito pelo acusado e, ao que se observa, foram cumpridas 

integralmente.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento integral das condições 

estabelecidas (fl. 93).
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Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas.

 Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado RONIVAM DE ALMEIDA.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338175 Nr: 1979-36.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VIEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado Pedro Vieira 

Leite, pela prática, em tese, do crime disposto no art. 306, c/c 298, inciso 

III, do Código Penal.

No dia 16.06.2016 foi realizada a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, o 

que foi aceito pelo acusado e, ao que se observa, foram cumpridas 

integralmente.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento integral das condições 

estabelecidas (fl. 165).

Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas.

 Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado PEDRO VIEIRA LEITE.

Após o trânsito em julgado, com fundamento nos arts. 336 e 347 do 

Código de Processo Penal, após a dedução das custas e despesas 

processuais, desde já autorizo o levantamento do valor remanescente 

recolhido a título de fiança, conforme documento de fl. 26. Para efetivação 

da ordem, determino a expedição do alvará correspondente.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675881 Nr: 7763-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT

 (...) Desta forma, diante das circunstâncias do caso concreto, 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: 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do autuado Rodrigo Henrique Silva dos Santos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666358 Nr: 14490-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24628/0

 Pelo fato deste magistrado estar presidindo júri popular de competência 

da 1ª Vara Criminal, onde sou titular, cancelo a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do interesse na inquirição das vítimas Haiane Marcielli Moraes Martins, 

Eliete e Amanda e, em caso positivo, decline nos autos os seus atuais 

endereços, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Após, venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673161 Nr: 5295-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NOGUEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Pelo fato deste magistrado estar presidindo júri popular de competência 

da 1ª Vara Criminal, onde sou titular, cancelo a audiência de instrução e 

julgamento designada para esta data.

Diante disso, mantenho os autos conclusos em gabinete para designar 

nova data para realização da audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660598 Nr: 9485-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu, pois 

tempestivo, conforme certificado à fl. 112.

II – Considerando que já foram apresentadas as razões recursais, bem 

como as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671610 Nr: 3971-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FREITAS CAVALCANTE, RAFAEL 

DOUGLAS NASCIMENTO DE QUEIROZ, THIERRY FRANÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 I – Intime-se a defesa dos réus para que se manifeste se possui interesse 

na oitiva da vítima Godofredo Passos Ferreira e, em caso positivo, decline 

nos autos o seu atual endereço, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão.

II – Em caso de desistência da oitiva da referida testemunha, desde já, 

homologo-a e concedo vista dos autos às partes para, no prazo igual e 

sucessivo, apresentarem seus memoriais finais.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653875 Nr: 3444-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSE TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Ivanir 

José Testa como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela preenche 

todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das 
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hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667551 Nr: 547-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PIETRASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIMARO BISPO RODRIGUES 

- OAB:4959

 Autos nº 547-35.2018.811.0064 – Cód. 667551

Vistos.

 A testemunha MAURO ALVES DA SILVEIRA manifestou nos autos 

através de advogado às fls. 12/14, informando que seu domicilio e 

residência é na cidade e comarca de Espigão do Oeste/RO – Rua Mato 

Grosso, nº 2.557, setor 04, quadra 0033, lote 0004-A, CEP 7667-400.

Assim, diante do teor da manifestação retro, resta prejudicada a presente 

missiva, razão pela qual determino que a mesma seja devolvida ao juízo de 

origem com as homenagens deste juízo.

Por fim, determino que seja retirada da pauta de audiência o ato 

redesignado para o dia 09.10.2018 às 16h00min.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676973 Nr: 8729-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA FILHO - OAB:16330 MT, ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha ADELINA PEREIRA ALVES para o dia 01.08.2018, 

às 17h50.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675606 Nr: 7505-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDEL LUIZ SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525-MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WENDEL LUIZ SILVA 

BORGES não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17.08.2018, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653875 Nr: 3444-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR JOSE TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Intimação da advogada Drª Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB/MT 

10.085, para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629588 Nr: 1986-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Indefiro o requerimento de redesignação formulado pela defensora 

pública, já que a meu ver deveria se fazer presente o seu substituto ou 

pelo menos apresentar um justo motivo para não se fazer presente na 

realização do presente ato processual, valendo destacar, o gabinete 

deste juízo entrou em contato telefônico com assessoria do Dr. Carlos 

Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá comparecer, pois 

não foi oficiado a tempo.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621943 Nr: 5003-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO RODRIGUES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Indefiro o requerimento de redesignação formulado pela defensora 

pública, já que a meu ver deveria se fazer presente o seu substituto ou 

pelo menos apresentar um justo motivo para não se fazer presente na 

realização do presente ato processual, valendo destacar, o gabinete 

deste juízo entrou em contato telefônico com assessoria do Dr. Carlos 

Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá comparecer, pois 

não foi oficiado a tempo.
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Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Narciso Cesar 

Francisco, e Laercio Francisco Cruz Filho, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, com o retorno da carta precatória 

enviada para comarca de Alto Araguaia-MT a fim de interrogar o réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente 

seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638049 Nr: 8812-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN CLEBER FLORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha Paulo Ricardo Barreto de 

Oliveira.

Diante ausência de testemunha restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 03 de outubro, 

ás 17h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626620 Nr: 8548-48.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FREITAS COSTA, DIONI CANDIDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Indefiro o requerimento de redesignação formulado pela defensora 

pública, já que a meu ver deveria se fazer presente o seu substituto ou 

pelo menos apresentar um justo motivo para não se fazer presente na 

realização do presente ato processual, valendo destacar, o gabinete 

deste juízo entrou em contato telefônico com assessoria do Dr. Carlos 

Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá comparecer, pois 

não foi oficiado a tempo.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Paulo dos Santos 

Silva e Valdinei de Oliveira Lima, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como o do interrogatório dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630029 Nr: 2318-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Indefiro o requerimento de redesignação formulado pela defensora 

pública, já que a meu ver deveria se fazer presente o seu substituto ou 

pelo menos apresentar um justo motivo para não se fazer presente na 

realização do presente ato processual, valendo destacar, o gabinete 

deste juízo entrou em contato telefônico com assessoria do Dr. Carlos 

Gorgulho, e obteve a informação de que ele não poderá comparecer, pois 

não foi oficiado a tempo.

Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitima, bem como o do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669525 Nr: 2163-45.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Vigilante, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vitimas, bem como o do 

interrogatório da ré, declaro encerrada a instrução processual e determino 

vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apresente seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673742 Nr: 5812-18.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Claudian 

Aparecido Soares dos Santos, e Eclesiastes Lazaro da Rocha, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.Indefiro o pedido formulado pelo 

combativo Advogado do réu, porque de acordo com o art. 222, § 1º e § 2º, 

do Código de Processo Penal, a expedição da carta precatória não impede 

a realização da instrução do processo e nem mesmo de seu julgamento. 

Ademais, o requerimento embasado apenas na vontade do réu, não 

indicando de forma concreta nenhum prejuízo que a defesa estaria a 

sofrer com a continuidade da instrução, no caso, com o interrogatório do 

réu. Nesse sentido, indicam os seguintes julgados. De outro giro, vale 

destacar, de acordo com o depoimento constante à fls. 20/21 dos autos, é 

possível observar que não houve reconhecimento pessoal levado a efeito 

pela vítima que será auscultada pela missiva, o que por também afasta 

eventual alegação de prejuízo em face da defesa.Por fim, vale também 

frisar, diante da insistência na oitiva da vítima, em havendo a indicação de 

eventual prejuízo pela defesa, também é possível se proceder a realização 

de um novo interrogatório, evitando-se qualquer alegação de afronta ao 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.Sendo assim, 

com arrimo nestes fundamentos indefiro o pedido e dou prosseguimento a 
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instrução do processo. Diante da inquirição das testemunhas, do 

interrogatório do réu, com o retorno da carta precatória enviada para 

comarca de Jaciara-MT a fim de inquirir a vítima Vanderson Rodrigo 

Cazzo, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresente seus memoriais finais.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671915 Nr: 4235-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Considerando o patrocínio gratuito realizado pela Dra. Flavia Almirão dos 

Santos Espanga – OAB/MT 10.085 a favor do acusado, em decorrência da 

ausência do defensor, CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em 

favor do referido Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Para tanto, determino a 

imediata expedição da certidão pertinente.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Leandro Barbosa 

Machado e Adriano Mata da Silva, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das vitimas, bem como o do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos a 

defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 338565 Nr: 2369-06.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Diante da inquirição das testemunhas, vítimas, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658014 Nr: 7227-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tratando-se de réu(s) solto(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fl. 

92) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código 

de Processo Penal, determino a citação por edital do(s) acusado(s) nos 

termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o(s) réu(s) não apresente(em) defesa, não compareça(m) em 

juízo ou não constitua(m) advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

determino, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 12 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Por fim, depois de decorrido o prazo da intimação do edital e caso o 

acusado não apresente resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para deliberar sobre o pedido de prisão preventiva formulado 

pelo Ministério Público.

Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615785 Nr: 6459-86.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE SIMOA DA FONSECA, ALANA 

ARAÚJO ANUNCIAÇÃO, JOSE DE PAIVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 II – DA ACUSADA CLAÚDIA REGINA DA SILVA ALBERTINO

A denúncia foi recebida no dia 04/03/2016 (fl. 219).

No curso do processo, sobreveio a notícia da morte da acusada Claúdia 

Regina, comprovada por meio da certidão de óbito à fl. 228, tudo 

consoante prescreve o art. 62 do CPP.

No caso, o art. 107, inciso I, do CPP, preceitua que “Extingue-se a 

punibilidade: I – pela morte do agente”. Destarte, a morte tudo apaga, e no 

âmbito do Direito Penal, nenhuma pena passará da pessoa do agente 

faltoso (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal), ressalvada a 

obrigação civil de reparar o dano (art. 943, do Código Civil).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela morte em 

relação à acusada CLAÚDIA REGINA DA SILVA ALBERTINO.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo 

em relação ao referido réu, observando-se as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615785 Nr: 6459-86.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE SIMOA DA FONSECA, ALANA 

ARAÚJO ANUNCIAÇÃO, JOSE DE PAIVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) I – DA ACUSADA LUCIENE SIMOA DA FONSECA Tratando-se de ré(s) 

solta(s), cuja citação pessoal restou infrutífera (fls. 243) e, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, 

determino a citação por edital da(s) acusada(s) LUCIENE SIMOA DA 

FONSECA nos termos do art. 361 do CPP. Decorrido o prazo do referido 

edital, o que deverá ser certificado nos autos, caso a(s) ré(s) não 

apresente(em) defesa, não compareça(m) em juízo ou não constitua(m) 

advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, desde já, a 

suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo prazo de 

08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ. Depois de decorrido o prazo 

da intimação do edital e caso a acusada não apresente resposta à 

acusação, venham-me os autos conclusos para deliberar sobre o pedido 

de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público. II – DA ACUSADA 

CLAÚDIA REGINA DA SILVA ALBERTINO A denúncia foi recebida no dia 

04/03/2016 (fl. 219). No curso do processo, sobreveio a notícia da morte 

da acusada Claúdia Regina, comprovada por meio da certidão de óbito à fl. 

228, tudo consoante prescreve o art. 62 do CPP. No caso, o art. 107, 

inciso I, do CPP, preceitua que “Extingue-se a punibilidade: I – pela morte 

do agente”. Destarte, a morte tudo apaga, e no âmbito do Direito Penal, 

nenhuma pena passará da pessoa do agente faltoso (art. 5º, inciso XLV, 

da Constituição Federal), ressalvada a obrigação civil de reparar o dano 

(art. 943, do Código Civil). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE pela morte em relação à acusada CLAÚDIA REGINA DA 

SILVA ALBERTINO. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e cautelas de estilo em relação ao referido réu, observando-se as 

formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658014 Nr: 7227-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado CLAUDINEY ARAÚJO SILVA 

para, querendo, apresente 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 art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663493 Nr: 11965-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR QUIRINO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando Vilmar Quirino Pereira de Souza atingiu 

o lapso temporal para progressão de regime em 10/07/2018, conforme 

cálculo de fl. 38, e que fora juntado aos autos o atestado carcerário do 

referido o qual o atribui comportamento regular (fl. 47), DESIGNO o dia 

19/07/2018, às 14h00min, para analisar a possibilidade de concessão da 

progressão de regime, bem como realizar audiência admonitória para 

fixação das condições a serem cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610181 Nr: 425-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando Eduardo Morais da Silva atingiu o lapso 

temporal para progressão de regime em 31/05/2018, conforme cálculo de 

fl. 166, e que fora juntado aos autos o atestado carcerário do referido o 

qual o atribui comportamento regular (fl. 171), DESIGNO o dia 19/07/2018, 

às 14h00min, para analisar a possibilidade de concessão da progressão 

de regime, bem como realizar audiência admonitória para fixação das 

condições a serem cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629901 Nr: 2204-17.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando Lucas Gonçalves de Moraes atingiu o 

lapso temporal para progressão de regime em 19/01/2017, conforme 

cálculo de fl. 202, e que fora juntado aos autos o atestado carcerário do 

referido o qual o atribui comportamento regular (fl. 192), DESIGNO o dia 

19/07/2018, às 14h00min, para analisar a possibilidade de concessão da 

progressão de regime, bem como realizar audiência admonitória para 

fixação das condições a serem cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 334921 Nr: 5737-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANSAO EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 Diante do exposto, considerando que a pena imposta ao condenado foi 

integralmente cumprida, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANSÃO 

EVANGELISTA DE SOUZA, pelo cumprimento integral, nos termos do art. 

66, inciso II da Lei 7.210/84.

Expeça-se, com urgência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do recuperando Sansão Evangelista de Souza, devendo ser colocado em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações de 

praxe, havendo custas, taxas e multas encaminhe o presente feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para cumprimento do artigo 4º do 

Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do Provimento nº12/2017 da CGJ, 

caso negativo ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

Publique-se.

Registre-se

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334921 Nr: 5737-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANSAO EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 1. Relatório.

Trata-se do processo executivo de pena do recuperando Sansão 

Evangelista de Souza. Acostou-se ao feito cálculo de liquidação da pena, 

fls. 284. Requerida a extinção da punibilidade, o pedido fora indeferido, fls. 

287/287v. Considerando que o recuperando deixou de comparecer em 

Juízo, fora expedido mandado de prisão em seu desfavor, conforme 

decisão de fls. 298. Informado do cumprimento do mandado de prisão na 

Comarca de Cuiabá/MT, bem como de que seria aquele o seu endereço 

domiciliar, determinou-se a remessa do presente executivo de pena àquela 

comarca, fls. 317. Antes de efetivada a remessa, informada a 

transferência do recuperando para esta comarca, conforme ofício de fls. 

319/320. Breve relato.

2. Fundamentação.

Analisando os autos, mais precisamente a decisão de fls. 287/287v, 

vislumbra-se que o sentenciado havia cumprido 05 (cinco) anos, 07 (sete) 

meses e 11 (onze) dias da sua reprimenda, possuindo ainda, de acordo 

com aquela decisão, 38 (trinta e oito) dias remidos de sua pena, restando 

a ser cumprido 01 (um) mês e 11 (onze) dias para cumprir.
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Sendo certo que o recuperando deixou de cumprir as condições impostas 

pelo Juízo, bem como não compareceu a audiência de justificação, 

expediu-se mandado de prisão em seu desfavor, conforme decisão de fls. 

298.

Ocorre que, informado este Juízo acerca do cumprimento do mandado de 

prisão, na cidade de Cuiabá/MT, determinou-se a remessa do presente 

executivo àquela comarca, sendo certo que aquele é o domicílio de 

residência do recuperando.

Contudo, consta dos autos que, antes mesmo da remessa do presente 

executivo à Comarca da Capital, houve a transferência do reeducando 

para esta comarca, de acordo com o ofício de fls, 319/320, no dia 15 de 

março de 2018.

Considerando que, desde o cumprimento do mandado de prisão em 

desfavor do recuperando, até a presente data, já transcorreu lapso 

temporal suficiente para o cumprimento da sua pena restante, medida que 

se impõe é a extinção de sua punibilidade, posto que cumpriu 

integralmente a sua pena.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, considerando que a pena imposta ao condenado foi 

integralmente cumprida, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANSÃO 

EVANGELISTA DE SOUZA, pelo cumprimento integral, nos termos do art. 

66, inciso II da Lei 7.210/84.

Expeça-se, com urgência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

do recuperando Sansão Evangelista de Souza, devendo ser colocado em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações de 

praxe, havendo custas, taxas e multas encaminhe o presente feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para cumprimento do artigo 4º do 

Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do Provimento nº12/2017 da CGJ, 

caso negativo ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

Publique-se.

Registre-se

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 606724 Nr: 4548-73.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-O/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando Max Arruda Martins atingiu o lapso 

temporal para progressão de regime em 08/07/2018, conforme cálculo de 

fl. 251, e que fora juntado aos autos o atestado carcerário do referido, o 

qual o atribui comportamento regular (fl. 263), DESIGNO o dia 19/07/2018, 

às 14h00min, para analisar a possibilidade de concessão da progressão 

de regime, bem como realizar audiência admonitória para fixação das 

condições a serem cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663493 Nr: 11965-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR QUIRINO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o recuperando Vilmar Quirino Pereira de Souza atingiu 

o lapso temporal para progressão de regime em 10/07/2018, conforme 

cálculo de fl. 38, e que fora juntado aos autos o atestado carcerário do 

referido o qual o atribui comportamento regular (fl. 47), DESIGNO o dia 

19/07/2018, às 14h00min, para analisar a possibilidade de concessão da 

progressão de regime, bem como realizar audiência admonitória para 

fixação das condições a serem cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669418 Nr: 2070-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA DOS SANTOS PINHO, 

RAFAEL NEVES FERMANIAN, JOSIMAR VIEIRA DA SILVA, GUSTAVO 

HENRIQUE FERREIRA PINHO, DANIEL DA ROCHA BATISTA, SAVIO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Allan Vieira Rocha - OAB/MT 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, tudo conforme art. 431 da 

CNGC.

 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

 Intimação dos advogados dos reus, Dr. IGOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB/MT 14525, Dr. VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB/MT 

5135, Ary da Costa Campos - OAB/MT n.º 16.944/B, da designação da 

audiencia para o dia 22/08/2018 as 15:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636037 Nr: 7153-84.2015.811.0064

 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): TAINA AUGUSTA RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Taina Augusta Rodrigues 

Machado, dando-a como incurso nas sanções do artigo 33, caput, com 

causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/06. Apesar de devidamente notificada, a ré deixou transcorrer o 

prazo para apresentar sua defesa preliminar, conforme certificado as fls. 

92. Assim:

I – Intime-se o causídico da denunciada Taina Augusta Rodrigues Machado 

para no prazo de 10 dias, apresentar defesa preliminar, sob pena de 

comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT.

II – Transcorrido o prazo e, não sendo apresentada a defesa, intime-se a 

acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo defensor para 

patrocinar sua defesa nos autos, sob pena de ser nomeado Defensor 

Público.

III – Descumprido o item I, oficie-se o Tribunal de Ética da OAB/MT para 

providências cabíveis.

IV – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de defesa 

preliminar.

V – Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar quanto o 

recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior
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 Cod. Proc.: 330071 Nr: 881-50.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLAN JOENCK, DANGELO 

LAURENTINO GRESK, MARA DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:OAB/MT 

17.306

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. Sabe-se que a prescrição é perca do 

direito estatal de punir ou de executar a punição já imposta em face do 

transcurso de tempo. No presente caso trata-se de perca do direito de 

punir, considerando que não houve sanção imposta ao indiciado até o 

presente momento. Nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, a prescrição é 

causa de extinção de punibilidade. É lícito ao juiz declará-la de ofício ou 

mediante provocação das partes. No caso dos autos, trata-se de 

prescrição em perspectiva que, embora não prevista expressamente na 

legislação brasileira, consiste na possibilidade de se aplicar a prescrição 

retroativa antes da prolatação da sentença, ao se alcançar o prazo 

prescricional em fulcro em uma pena hipotética que venha a ser aplicada. 

(...) Assim, consoante o artigo 61 do Código de Processo Penal, o Juiz em 

qualquer fase do processo deverá declarar de ofício a extinção da 

punibilidade. A justiça não pode trabalhar sem utilidade, assim sendo a 

pena inferior a 02 (dois) anos, estaria a mesma prescrita conforme o 

artigo 109, inciso V, do Código Penal, devendo essa ser aplicada 

atendendo aos princípios da economia processual e da utilidade e eficácia 

da ação penal.(...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusado WANDERLAN JOENCK, DANGELO 

LAURENTINO GRESK e MARA DA SILVA LOPES, conforme inteligência do 

artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, todos do Código 

Penal Brasileiro. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

de praxe. Publique - se. Registre - se. Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670637 Nr: 3072-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 I – Recebo a apelação de fls. 100/118, pois é tempestiva (fl. 98).

II – Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais (fls. 144/160), remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação 

do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674331 Nr: 6329-23.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA KAROLLINA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Ana Karollina Gonçalves 

da Silva, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, com 

causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/06.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita; em 

caso negativo, intimar advogado constituído nos autos Dr. Antônio Silveira 

Guimarães Júnior, para indicação de novo endereço da ré, devendo ser 

intimado para apresentar defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 670790 Nr: 3216-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Intimação da advogada do reu, Dra. ERIKA MORAES DE LIMA - OAB/MT 

17530 da designação da audiencia para o dia 08/08/2018 as 16:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669425 Nr: 2075-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DOS SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:16.330-MT

 I – Presto, nesta data, por ofício (78/2018/GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada à fl. 134, 

procedendo com as comunicações finais de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675015 Nr: 6938-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS SILVA TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advogado do reu, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB/MT 15193, para que apresente a defesa previa do reu.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638242 Nr: 117-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA GUIA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638242

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOGO o pedido de desistência do recurso, ante o teor do 

requerimento de fls. 135.

Diante disso, cumpra-se integralmente aa sentença condenatória de fls. 

117/127.

Às providências.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615121 Nr: 5777-34.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130

 Código: 615121

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 144.

Com efeito, determino a expedição da carta precatória à Comarca de 

Barretos/SP, visando à inquirição da vítima Anna Kamylla Alves Gerra e da 

testemunha de acusação Ana Rosa Alves Guerra.

 Sem prejuízo, designo audiência para o dia 11/06/2019, às 15h.

 Às providências.

Cumpra-se, observando-se o endereço fornecido às fls. 144.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669349 Nr: 2011-94.2018.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 669349

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 20.

Com efeito, determino que sejam realizadas novas diligências visando o 

agendamento de consulta, inclusive, o curador, patrono do réu, deve ser 

intimado acerca do dia, hora e obrigação de encaminhar o denunciado à 

referida consulta.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667036 Nr: 93-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA SILVA SOUZA, RAFAEL PEREIRA 

DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257

 Código: 667036

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 128.

 Com efeito, determino o desmembramento dos autos em relação ao 

acusado Rafael Pereira de Oliveira da Silva, com fundamento no Artigo 80 

do Código de Processo Penal, sobretudo, considerando a instauração do 

incidente de insanidade mental.

 Ademais, considerando que o acusado Renato da Silva Souza foi 

devidamente citado (fls. 89/90), inclusive, declarou que não possui 

condições para constituir advogado, NOMEIO o representante da 

Defensoria Pública, como curador especial para patrocinar a defesa do 

aludido acusado.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650557 Nr: 222-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SILVA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 Código: 650557

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls. 155, intime-se o acusado para que 

informe se irá constituir novo advogado(a) ou se pretende ser assistido 

pela Defensoria Pública, devendo o acusado informar ao Sr. Meirinho 

responsável pelo cumprimento do mandado.

Sem prejuízo, tendo em vista que o causídico Lucas Gabriel Silva França, 

inscrito na OAB sob o nº 19.363, apesar de devidamente intimado (fls. 

153/155), não apresentou os memoriais, conforme determinado às fls. 

145/146, assim, determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª 

Subseção de Rondonópolis, para que adotem as providências que 

entenderem necessárias.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 16 de Julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 607072 Nr: 4906-38.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 607072

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 294, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666994 Nr: 18-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

intimado acerca da presente solenidade (fls. 79), não compareceu sem 

motivo justificado, razão pela qual, o processo seguirá sem a sua 

presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo 

Penal.

Em razão disso, NOMEIO para o ato o Defensor Público Dr. Maicom Alan 

Fraga Vendruscolo, para patrocinar a defesa do acusado nesta 

solenidade.

 Consigno que o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes chegou à 
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presente solenidade às 14h37min, contudo, a testemunha de acusação já 

havia sido inquirida, dessa forma, constou o nome do Defensor Público e 

do aludido causídico.

 Por fim, ante o teor da certidão de fls. 92, bem como a ausência da 

testemunha David Campos Martins, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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.: 626941 Nr: 8841-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 8841-18.2014.811.0064 – Código 626941

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Edimar Pereira Nogueira

Data e horário: terça-feira, 17 de julho de 2018, 15h30min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Wagner Antônio Camilo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Wagner Antônio Camilo, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo. Ausentes a vítima e o acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 102, dê-se vista dos autos às partes, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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

Wagner Antônio Camilo

 Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667197 Nr: 241-66.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LIDER 

LTDA, FHYLIPE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN 

- OAB:3615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 ISTO POSTO e com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

notificação judicial.Não havendo litígio, incabível a verba para honorários 

advocatícios. Custas pelo notificante.Decorrido o prazo recursal, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de julho de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625950 Nr: 8047-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 O advogado Fernando Roberto Dias, inscrito na OAB sob o nº 14.574, 

pugnou por prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do substabelecimento, 

bem como desistiu da oitiva da testemunha de defesa Luís Carlos de 

Souza, além de pugnar pela conversão dos debates em memoriais. Vistos 

etc.Inicialmente, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado 

Fernando Roberto Dias, inscrito na OAB sob o nº 14.574, regularize a 

representação processual. Ademais, HOMOLOGO os pedidos de 

desistência de oitivas das testemunhas Ana Lúcia Cândida Dionísio 

Taveira (acusação) e de Luís Carlos de Souza (defesa). Consigno, ainda, 

que a grafia correta do nome da testemunha de defesa é Moacir 

Cavalcante Neto. Pela defesa foi ofertado o requerimento no sentido que 

fosse oficiado ao Pronto Atendimento Municipal, objetivando o 

encaminhamento de cópia do prontuário do acusado, aberto por ocasião 

da ocorrência narrado nestes autos.Indefiro a pretensão, vez que em meu 

sentir, tal providencia não tem reflexo na análise da pretensão 

condenatória buscada pelo Ministério Público na presente ação penal. Por 

fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos do 

que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias ao 

advogado Fernando Roberto Dias. Saem os presentes intimados. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar 

FuzaroPromotor de JustiçaFernando Roberto DiasAdvogadoFabiano da 

Costa PintoAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636785 Nr: 7737-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT, TATIANE BONISSONI - OAB:18717/MT

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado AILTON DA SILVA SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e sua 

Advogada da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 
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Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de Julho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 627833 Nr: 683-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Antônio Silveira Guimarães Júnior, para que 

proceda à devolução dos autos em epígrafe que se encontra com carga 

atrasada, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651312 Nr: 956-45.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO 

- OAB:OAB/MT 6.612-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO APARECIDO PEREIRA VERÍSSIMO, para que 

proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se encontra com carga 

atrasada, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649191 Nr: 9484-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 9484-05.2016.811.0064 – Código 649191

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: José Araújo da Silva

Data e horário: quarta-feira, 18 de Julho de 2018, 13h40min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Furazo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Furazo e o advogado Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior.

 Vistos etc...

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

mudou de endereço sem informar a este Juízo (fls. 105/106), razão pela 

qual, o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo 

Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, considerando o teor da certidão de fls. retro, redesigno a 

solenidade para o dia 11/06/2019, às 16h.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior

 Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655951 Nr: 5350-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ERNANDES GALORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADA FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA, 

para que proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se encontra 

com carga atrasada, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638475 Nr: 311-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOWILLIAN DOS SANTOS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 Vistos etc...

Ante da certidão de fls. 55, redesigno a audiência para o dia 11/06/2019, 

às 17h.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663293 Nr: 11760-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPGB, RJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERRIGTHON MORBECK SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Herrigthon Santos Oliveira, para que 

proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se encontra com carga 

atrasada, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 639434 Nr: 1081-47.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - 

OAB:5607/MS, JEAN ROMMY DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MS/ 17.438

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JEAN ROMMY DE OLIVEIRA, para que 

proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se encontra com carga 

atrasada, no prazo de 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671506 Nr: 3870-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MARCIO ANTONIO GARCIA, OAB 

12.104/MT, para que proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada, no prazo de 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668564 Nr: 1356-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MECIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MARCIO ANTONIO GARCIA, OAB 

12.104/MT, para que proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada, no prazo de 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637712 Nr: 8509-17.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VIRGILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, 

OAB 12.992/MT, para que proceda à devolvução dos autos em epígrafe 

que se encontra com carga atrasada, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 616962 Nr: 7676-67.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA, para que proceda à devolvução dos autos em epígrafe que se 

encontra com carga atrasada, no prazo de 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674212 Nr: 6239-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado JEAN CARLOS SANTANA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se o Alvará de Liberdade 

Provisória (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674212 Nr: 6239-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA

 Número do Processo: 6239-15.2018.811.0064 – Código 674212

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Jean Carlos Santana De Oliveira

Data e horário: quarta-feira, 18 de Julho de 2018, 14h42min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Furazo

Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Furazo, o Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, a vítima e o acusado.

 Vistos etc...

Consigno que na presente data foi prolatada a sentença absolutória, bem 

como foi realizada a presente solenidade visando à admoestação do 

acusado, acerca da necessidade do tratamento contra o vício em 

entorpecentes.

Ademais, a vítima foi aconselhada acerca da necessidade de fazer 

tratamento psicológico e orientações acerca do tratamento do réu.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça
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Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

Jean Carlos Santana de Oliveira

Acusado

Lilian Da Silva Santana

Vítima

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781321 Nr: 6706-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ORLETTE LTDA - ME, MERCEARIA 

RODRIGUES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19.527/O, GILBERTO DE MORAES VIANA - OAB:MT/19177-O, 

MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS - OAB:17.193/MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o advogado da empresa Mercearia Rodrigues Ltda, Dr. Marcos 

Felipe Verhalen de Freitas, da audiência de Instrução designada na 

Comarca de Rondonópolid/MT, para o dia 02/08/2018 às 14h00.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011789-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

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 E POLO PASSIVO para 

que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000465-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do(s) Aviso(s) de 

Recebimento (AR)/Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 14017019/14017089 ). Sinop/MT, 

18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004530-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO ANTONIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME LOPES DO NASCIMENTO OAB - SP112891 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DÉBORA DE SOUZA (REQUERIDO)

BENEDITO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

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).( 13275669). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003342-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA VIRMOND PEIXOTO OAB - PR33724 (ADVOGADO)

VANESSA ANIS MEDEIROS ASSAD OAB - PR39397 (ADVOGADO)

JOAO MARCOS GOMES LESSA OAB - PR68573 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BELEM TOMASONI (DEPRECADO)

 

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, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

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).( 13280345 ). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008385-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR VALERIO DEL SANTORO (DEPRECADO)

 

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, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

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).( 13166218 ). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004801-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BORGES DA SILVA OAB - SC33966 (ADVOGADO)
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JOSE FERNANDO BORGES DA SILVA OAB - SC27435 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FRASSON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

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).( 13271923 ). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004665-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SACOMANI METAIS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERRES BROGIN CREPALDI OAB - SP297789 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (REQUERIDO)

RONAN MARCOLINO LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

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).( 13660248 ). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002349-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA CORREIA (REQUERIDO)

CARLA FRANCIELLE CORREIA (REQUERIDO)

Juízo de Direito da Comarca de Sinop/MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

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).( 13472563 ). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE SOUZA 

SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006037-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AUGUSTO PATRICIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, no prazo de 

5(cinco) dias, REALIZE O PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS, realizadas 

pelos Sr(a) Oficial de Justiça, conforme demonstrado nestes autos no(s) 

ID(s).( 13915883, 13942251 ). Sinop/MT, 18 de julho de 2018. JADER DE 

SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012587-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL KRAPF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (RÉU)

DAGNÓLIA FERNANDES SILVA ABREU (RÉU)

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

PAULO HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

HAROLDO CEZAR DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO DE ABREU (RÉU)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (RÉU)

OLAVO DEMARI WEBBER (RÉU)

SUELI CAMPOS DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1012587-19.2017.8.11.0015. AUTOR: RAUL 

KRAPF RÉU: JOSE PAULO LEITE DE ABREU, MARGARET BRUSTOLON DE 

ABREU, PAULO HENRIQUE DE ABREU, ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE 

ABREU, HAROLDO CEZAR DE ABREU, DAGNÓLIA FERNANDES SILVA 

ABREU, BRAZ HENRIQUE DE ABREU, SUELI CAMPOS DE ABREU, ESPÓLIO 

DE JORGE ANTONIO DE ABREU, SINEIA FERNANDES DE ABREU, OLAVO 

DEMARI WEBBER Vistos etc. Ciente da interposição de recurso de agravo 

de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade 

judiciária. Deixo de exercer o juízo de retratação que me é facultado, uma 

vez que permanecem inalterados os fundamentos da decisão agravada. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 17 de julho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003473-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP MATERIAIS PARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

reintegração de posse, 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 
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encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006907-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (RÉU)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006907-19.2018.8.11.0015 AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. RÉU: ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, 

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI 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-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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006928-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO (AUTOR)

FENIX PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

RAUL LUIZ SFREDDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO)

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GALLI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006928-92.2018.8.11.0015. AUTOR: RAUL LUIZ 

SFREDDO, FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO, FENIX PARTICIPACOES LTDA 

RÉU: JOAO CARLOS GALLI 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000800-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL FRANCA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 
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Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003356-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RANGEL DURVAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

ZANILDO DE NEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de (15) 

quinze dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA CHAPARRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do valor da diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do valor da diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de 02 (duas) diligências do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

citação por hora certa, devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência 

será acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - 

Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

citação, 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 
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será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do 

valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa 

finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da 

diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223577 Nr: 1803-68.2015.811.0015

 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: ALVARO LUIZ SCANAGATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061/B, GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se a parte requerente para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167151 Nr: 1995-06.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NEUHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINALDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Rosinaldo Silva dos 

Santos, inscrito no CPF nº 926.347.454-00, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 11.933,49 (onze mil novecentos e trinta e três 

reais e quarenta e nove centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171641 Nr: 6945-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA POPULAR LTDA - EPP - FARMACIA 

POPULAR, RONALDO ROMERO RAVAZI

 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: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:OAB/MT 7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, 

MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome dos executados Drogaria Popular 

Ltda. Epp – (Farmácia Popular), inscrita no CNPJ nº 05.558.461/0001-06 e 

Ronaldo Romero Ravazi, inscrito no CPF n.º 492.935.830-20, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 72.592,31 (setenta e dois mil 

quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, e sequente intimação 

das partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta 

depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118884 Nr: 11225-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBF LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - 

ME, SAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 
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promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Saulo da Silva, 

inscrito no CPF nº 010.040.281-85, e FDF Laminados e Compensados 

Ltda. Me., inscrito no CNPJ 09.459.782/0001-04, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 126.177,26 (cento e vinte e seis mil cento e 

setenta e sete reais e vinte e seis centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107944 Nr: 335-79.2009.811.0015

 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): INCOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA XAVANTE, IDAIR BROCH, CARMEN PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. {...} Em que pese o pedido efetuado pelo exequente, de p. 144, 

não estar guarnecido com a planilha atualizada de débitos, proceder-se-á 

pesquisa por meio do sistema BACENJUD, de acordo com o valor 

demonstrado na inicial. Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte 

executada Incomax Indústria e Comércio de Madeiras Xavante, inscrita no 

CNPJ nº 01.723.295/0001-97; Idair Broch, inscrito no CPF nº 

201.985.079-68 e Carmen Pizzatto, inscrita no CPF nº 492.222.019-49 até 

o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 19.544,33(dezenove mil, 

quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos). Se exitoso 

o bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister. INTIME-SE a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a parte executada 

não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência. Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171648 Nr: 6926-52.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FILHO & CIA LTDA - 

MERCADO MAZUTTI, FRANCISCO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc. {...} Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte 

executada Francisco Alves Filho & Cia. Ltda. – Mercado Mazutti, inscrita 

no CNPJ n.º 10.596.615/0001-86 e Francisco Alves Filho, inscrito no CPF 

nº 112.432.976-54 , até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

68.547,94 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. 

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex. Caso a parte executada não apresentem 

embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte 

exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não 

havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, 

intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158395 Nr: 5586-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROSA FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE LIMA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Manoel de 

Lima Assunção, inscrito no CPF nº 569.904.561-91, até o limite do crédito 

em execução, na quantia de R$ 3.611,82 (três mil seiscentos e onze reais 

e oitenta de dois centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

DETERMINO seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a 

a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 
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arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87341 Nr: 4770-67.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte executada Banco do 

Brasil, inscrito no CNPJ n.º 00.000.000/0001-91, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 1.365,24 (um mil, trezentos e sessenta e 

cinco reais e vinte e quatro centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264664 Nr: 6327-74.2016.811.0015

 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: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.{...} Intimem-se a parte executada da constrição realizada nos 

autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 525, do aludido Codex.Caso as partes executadas não 

apresentem embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito.Por fim, indefiro o pedido de sigilo da 

penhora em questão, haja vista não tratar de hipótese prevista no art. 189, 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91136 Nr: 8530-24.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GEROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANDRI - OAB:OAB/RS 

100.653, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/RS

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Juliano Gerolin, 

inscrito no CPF nº 014.980.519-52, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 227.712,86 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e doze 

reais e oitenta e seis centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128797 Nr: 8012-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LEONARDO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 

BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do exequente, de modo menos oneroso para o 

executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.
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Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado Banco Cooperativo 

Sicredi S/A. - Bansicred, inscrito no CNPF n.º 26.555.235/0001-33, até o 

limite do crédito em execução, na quantia de R$ 7.564,41 (sete mil 

quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Se 

exitoso o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

de depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

Intimem-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso as partes executadas não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 40754 Nr: 4580-12.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GUARIN EQUIPAMENTOS DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO BOMBAS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO BATISTA LEITE - 

OAB:42.067-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/7.339-B, MARIA ELIZABETE FRIPP DOS SANTOS - 

OAB:7340-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor remanescente, 

a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de 

débito apresentado à p. 250.

Na hipótese de não pagamento, deverá o exequente apresentar planilha 

do débito atualizado, no prazo de 05 dias.

Após, façam os autos conclusos para análise do pedido de penhora on 

line, via sistema BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 311482 Nr: 5332-93.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Vistos etc.

 Cumpra-se a determinação exarada nos autos em apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 69286 Nr: 8922-32.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELÉSIO RENATO 

SCHAFER, VALDÉCIO SCHWADE, JULIANE FÁTIMA MOHR SCHAFER, 

ADELAIDE MARIA SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sobre o ofício n.º 041/2017, expedido pela Confederação Sicredi, 

informando a constrição de valores em nome de um dos executados, Sra. 

Juliane Fatima Mohr Schafer, manifeste-se a parte exequente em 05 dias.

 Outrossim, em acato ao princípio da celeridade processual, disciplinado 

no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, por ser encontrada soma muito inferior ao 

valor da dívida, em conta bancária de titularidade de um dos executados, 

determino, desde já, o bloqueio de veículos mediante sistema RENAJUD.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução (p. 196). Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, 

pessoalmente, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 

dias, como também para regularizar sua representação processual.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 7970-19.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO J. JACOBS (MERCADO CENTRAL), 

RINALDO JOSÉ JACOBS, ELIZABETE FORTUNATO JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte requerida da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 213674 Nr: 13936-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE RICARDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 
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do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome do executado André Ricardo 

Pereira, inscrito no CPF nº 798.769.001-53, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 4.450,59 (quatro mil quatrocentos e cinquenta 

reais e cinquenta e nove centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219943 Nr: 18302-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI, FRANCISCO 

GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pedido de busca nos sistema informatizado Bacenjud, visando 

localizar endereços dos executados. É o mínimo relatório. Decido. Nesse 

sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera 

chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que 

militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração 

das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim é que 

no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 319, § 1º, do 

CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o acionante requerer 

diligências ao juiz necessárias a obtenção de informações relativas a 

nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF 

ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, conforme a praxe, sendo a 

hipótese neste caso, o endereço das partes. Calha anotar que se aplicam 

subsidiariamente aos demais Livros do CPC as regras da parte geral e do 

processo de conhecimento (arts. 318 parágrafo único e 771 paragrafo 

único do CPC). Nesse passo, a efetividade do processo demanda 

aproveitar todos os meios lícitos colocados à disposição das partes, de 

modo a simplificar e agilizar o levantamento de aludidos dados e a busca 

de bens aptos a satisfazer os interesses colocados em jogo. Destarte, 

não se revela mais condizente deixar de promover diligências no interesse 

das partes, da economia e da celeridade processual, visando cumprir o 

acesso a uma ordem jurídica justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos 

primados retrocitados. Portanto, se a parte não tem acesso a informações 

que levem ao paradeiro do adversário ou de seus bens, havendo 

instrumentos ágeis disponibilizados pela tecnologia da informática, é 

razoável que as pesquisas reclamadas sejam sem delongas efetivadas, a 

justificar o atendimento do postulado. Isto posto, DEFIRO o pedido, de 

modo a determinar a realização de pesquisa no sistema mencionado. A 

seguir, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130491 Nr: 9707-18.2010.811.0015

 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): PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Bacenjud e 

Renajud), visando localizar endereços da parte acionada. É o mínimo 

relatório. Decido. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com 

efetividade e não mera chanceladora de formalidades inócuas ou 

preciosismos de antanho que militam contra referidos princípios, contando 

com a boa-fé e a colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito 

justa e efetiva. Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte 

especial, art. 319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição 

inicial de o acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção 

de informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de 

união estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas mencionados. A seguir, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222149 Nr: 943-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ADILSON DE ARAUJO FABRICAÇÃO DE 

BLOCOS ME, LUIZ ADILSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por serem inexitosas as pesquisas on line de ativos financeiros, bem 

como a busca de bens móveis através do sistema Renajud em nome dos 

executados, postulou a parte exequente a quebra de sigilo fiscal, a fim de 

apurar a existência de bens passíveis de penhora.

 Defiro a pretendida pesquisa online, por meio do sistema INFOJUD, de 

modo a obter a última declaração de imposto de renda, para localização de 

bens da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Cumprida as diligências acima, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 246776 Nr: 16367-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA 

ME, GILSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte exequente da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176903 Nr: 12635-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

MADEIRAS LTDA -ME, JOSE NEILOR MORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa on line de ativos financeiros em nome dos 

executados, pleiteou a parte exequente o bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, expedição de mandado de penhora, remoção e demais 

atos.

Proceda-se o bloqueio do bem indicado a p. 68, por meio do sistema 

RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de 

trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 dias.

 Restando infrutífera a diligência acima, defiro a pesquisa no sistema 

INFOJUD, de modo a obter a última declaração de imposto de renda da 

parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, ciente de que seu silêncio importará na extinção do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226638 Nr: 3722-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAYBA IND. E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa on line de ativos financeiros em nome do 

executado, pugnou a parte exequente o bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

 Nesse passo, defiro a pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no 

art. 711, parágrafo único do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222178 Nr: 965-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS NETO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome dos 

requeridos, pugnou a parte requerente o bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte requerida da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 197748 Nr: 800-15.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INERI FLORI NARDINO, CIRLEI MARTINS BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos etc. Em razão das irregularidades processuais, chamo o feito à 

ordem para saná-las. Verificada a peça de defesa da parte requerida está 

incompleta. Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 dias, 

apresentar a manifestação de forma adequada, a fim de evitar futura 

alegação de cerceamento de defesa, bem como para não prejudicar, 
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futuramente, a análise do mérito. Tentada a conciliação entre as partes, 

restou infrutífera, consoante termo de p. 162, sendo em seguida deferida 

a realização da perícia contábil pretendida pela requerente, oportunidade 

em que foi nomeado como perito do juízo, Jair Silveira dos Santos, CRC-MT 

n.º 7220/O-9, e arbitrados honorários no importe de três salários-mínimos. 

Por conseguinte, é impertinente a morosa análise pericial produzida, que 

oneraria o Estado com os custos inerentes, já que o pretendente é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Honorários indevidos 

arbitrados em três salários-mínimos. Perícia realizada por servidor público 

do Poder Judiciário, contador judicial nesta Comarca, impedido de atuar 

como tal. Além do mais, a inusitada perícia é descabida, conforme já 

assinalado, devendo ser necessariamente relegada, com a revogação da 

nomeação feita às p. 168/169, a tonar indevida a remuneração arbitrada, 

pois ilegal e amoral sua feitura por quem é impedido de realizá-la. Nesse 

rumo, não se sustenta a dita nomeação para atuar como perito judicial, na 

forma do entendimento exposto pela CGJ (recomendação inserida no 

sistema Apolo), segundo o qual, tal conduta fere a Constituição Federal em 

seu art. 37, bem como o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato 

Grosso (art. 144, inciso XVIII) e o art. 9.º da Lei n.º 8.429/1992. Isto posto, 

revogo a nomeação do perito de p. 168/169, vedando-lhe ainda a 

percepção de honorários, sobretudo por conta do Estado de Mato Grosso. 

Sanada a irregularidade da peça de defesa de p. 41/58, voltem-me os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 66649 Nr: 6301-62.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TADEU DO AMARAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro a pretendida pesquisa online, por meio do sistema INFOJUD, de 

modo a obter a última declaração de imposto de renda, para localização de 

bens da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Cumprida as diligências acima, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 68013 Nr: 7615-43.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TADEU DO AMARAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro a pretendida pesquisa online, por meio do sistema INFOJUD, de 

modo a obter a última declaração de imposto de renda, para localização de 

bens da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Cumprida as diligências acima, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123195 Nr: 2369-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES, ADÃO SESPERE, 

NALVA PEREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEMAR SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:12769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A

 Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional. Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on 

line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em 

nome do executado Rudemar Sauer, inscrito no CPF nº 259.519.980-34, 

até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 84.069,51 (oitenta e 

quatro mil sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta depósitos 

judiciais, vinculando-a a este processo, e sequente intimação das partes. 

Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister. Intime-se a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525 do aludido Codex. Pleiteia a parte 

exequente a suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação 

da parte executada. Sabe-se que a teor do art. 139, inciso IV do CPC é 

possível a aplicação de medidas necessárias para assegurar o 

cumprimento das decisões judicias: Destarte, por se revelar medida 

excepcional, indefiro, eis que não restou efetivamente demonstrado que a 

parte exequente esgotou todos os meios ao seu alcance para localizar os 

bens da parte executada. Cumprida as diligências acima, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for 

de direito. Por fim, com fulcro no art. 782, § 3º do CPC, oficie-se o Serviço 

de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do 

executado em seus cadastros. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154527 Nr: 2458-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TELMO REUTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, ANTONIO 

CARLOS LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Antes de analisar os pedidos de p. 116/122, determino que a 

parte exequente, em 10 dias, comprove a alegada morte do executado 

Antônio Carlos Lemanski. Se comprovada, deverá promover a habilitação 

dos herdeiros dele, nos termos dos arts. 687/692 do Código de Processo 

Civil. Determino, no mais, no mesmo lapso acima assinalado, que a parte 

exequente apresente endereço atualizado do executado Cladinislon 

Rogério Lemanski, possivelmente residente no Estado do Amapá, 

consoante informado na certidão do senhor oficial de justiça de p. 102v.º, 

a fim de que seja efetivada sua citação. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184207 Nr: 5274-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY MOURA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA DE FREITAS SARTORI - 
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OAB:OAB/MT 19.753, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome da executada Kelly Moura Ferreira 

da Silva, inscrita no CPF nº 004-177.901-04, até o limite do crédito 

remanescente em execução, na quantia de R$ 906,60 (novecentos e seis 

reais e sessenta centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 10168-58.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE ALVES FERREIRA, JORGE 

ALBERTO WALKER, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 - SP

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intimem-se as partes para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182728 Nr: 3706-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCLADAS-SCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB-M, CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.{...} Caso os executados não apresentem embargos no prazo 

legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 

05 dias, apresentar conta bancár ia para a respect iva 

transferência.Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.Não 

havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, 

intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.Por fim, com fulcro no art. 782, § 3º do CPC, oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome dos 

executados em seus cadastros.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 112880 Nr: 5211-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA PINTO - 

TEMPORARIAMENTE INDEFERIDO, JOSE DE ARRUDA PINTO, JÚLIO 

ALBERTO PEREIRA PINTO

 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:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158604 Nr: 5816-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI CARLOS GAIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. 

Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se a parte requerida para, 

querendo apresentar as Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 313753 Nr: 16844-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENV. E 

EDUC. DO NOROESTE DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIANE FATIMA GAIER, SILVIO BURTET 

CERUTTI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:OAB/RS 31321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para manifestar, no prazo legal, 

acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa
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 Cod. Proc.: 224053 Nr: 2125-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO, VOLMIR BRUM DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85.028 OAB/SP, LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 

346.192, RAFAELLA VIDAL SILVA SOARES - OAB:OAB/SP 251.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para dar prosseguimento ao feito, pugnando o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255635 Nr: 1231-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSON CARDOSO 

DINIZ - OAB:2523

 "Vistos etc. HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada à p. 134/137, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Vencido o prazo do acordo de 

p. 134/137, manifeste a parte autora, em 05 dias, sobre o integral 

cumprimento da avença, ciente de que seu silêncio será interpretado como 

quitação total da quantia acordada e consequente extinção do processo, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266767 Nr: 7577-45.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO, LUCAS GUSTAVO BRAGA 

PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:128.579-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Em vista de praticamente ter esgotado o prazo de suspensão 

do processo requerido a p. 118, de um ano, prossiga a exequente com o 

feito em 05 dias requerendo o que entender de direito, ciente de que seu 

silêncio implicará no arquivamento administrativo dos autos, excluindo-o do 

rol dos feitos ativos até pronunciamento da parte exequente ou ocorrência 

da prescrição intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130483 Nr: 9699-41.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. Intime-se a parte exequente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito, por abandono, 

eis que o feito encontra-se paralisado há mais de 02 anos sem 

manifestação da interessada. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273844 Nr: 12297-55.2016.811.0015

 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: ZENO NICOLAU SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA MAR MARMORES E GRANITOS EIRELI, 

JUSCILAINE MARIA DE ALMEIDA, MARCELO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:

 Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTES, em partes, os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de mérito, para:a) Decretar o despejo da parte requerida.Na 

forma dos arts. 63, § 1.º, alíneas “a” e “b” e 65 da Lei n.° 8.245/1991, 

concedo-lhe o prazo de 15 dias para voluntariamente desocupar o imóvel. 

Findo tal prazo sem que tenha havido a espontânea saída dos requeridos, 

efetue-se o despejo, inclusive com arrombamento, se preciso for, 

requisitando-se ainda, caso necessário, força policial. Na hipótese de 

execução provisória, a parte autora deverá ofertar caução referente a 06 

meses de aluguel, atualizado até a data de sua prestação, consoante 

dispõe o art. 64 da Lei n.º 8.245/1991.b) Condenar a parte requerida a 

pagar os alugueres, descontados os valores mencionados, nas condições 

e bases retro expendidas. c) Decretar a consequente resolução do 

contrato de p. 14/23.d) Condenar ainda a parte requerida a pagar as 

custas e as despesas processuais, assim como os honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% sobre o valor devido a 

que alude a alínea “b” deste dispositivo, de acordo com os meros cálculos 

aritméticos, a serem produzidos pela parte autora em eventual 

cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 82, 84 e 85 do Código de 

Processo Civil.Por fim, sendo devido, defiro o pedido de p. 44, a determinar 

seja expedido alvará para levantamento e/ou transferência do valor 

depositado na Conta Depósitos Judiciais em favor da mediadora, na conta 

por ela indicada. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

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, nada sendo requerido em 15 dias, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167199 Nr: 2044-47.2012.811.0015

 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: ELIANE AGUERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO 

S.A., MOTO IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MAIZA EMANUELY 

DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 "Vistos etc. Intime-se a parte requerida, para em 05 dias, apresentar os 

documentos originais remanescentes (p. 64, 67/68, 70, 92/93), conforme 

determinado na r. decisão de p. 175. Se não apresentados, proceda o 

expert nomeado pelo juízo, Sr. Carlos Fernando Ferraciolli, com a perícia 

grafotécnica na forma determinada (p. 155). Intime-se, no mais, a autora 

para comparecer no dia e hora designado pelo expert, (30/07/2018 às 

13:00 horas), para fornecer assinaturas para padrão de confronto, 

consoante por ele suplicado.

 Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 240780 Nr: 12477-08.2015.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS ZOCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INACIA DE REZENDE CHAVES, DANIEL 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, com resolução 

de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do CPC, para:1) homologar a 

desistência da ação em relação a Daniel Pereira da Silva, em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, hei por bem julgar extinto o processo, apenas em relação 

a ele, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex, com o 

prosseguimento do feito exclusivamente em relação a Maria Inácia de 

Rezende Chaves.2) Determinar à parte requerida Maria Inácia de Rezende 

Chaves transferir o imóvel em pauta para sua propriedade no Registro 

Imobiliário local, no prazo máximo de 45 dias, registrando escritura pública 

de compra e venda elaborada e firmada pelas partes, com as despesas 

decorrentes por sua conta, sob pena de multa no valor único de R$ 

10.000,00. 3) Condenar a parte requerida a restituir à parte autora os 

valores comprovadamente pagos a título de IPTU do imóvel litigioso, bem 

como os valores desembolsados para baixar os protestos em seu nome, 

que somam a importância de R$ 1.403,33, com incidência de juros de mora 

a 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela variação mensal 

do INPC desde o desembolso.4) Condenar a parte requerida, já que a parte 

autora decaiu de parte mínima de sua postulação, a pagar as custas e as 

despesas judiciais, assim como os honorários advocatícios da parte 

adversa, que fixo em 15% do valor da condenação constante do item 

acima. Interposto recurso de apelação, independentemente da análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias.P. I. C.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001908-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HERNANDEZ MARQUES OAB - RS48104 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, na 

Cidade de Santa Carmem/MT, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012144-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Execução Por Quantia Certa Pje nº 1012144-68.2017.8.11.0015. 

Exequente: Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT. Executados: Claudito Jose da Costa e Luiz 

Cesar Gomes da Costa. Reporto-me à decisão proferida em 14.11.2017 

(Doc. Id. 10682743), que determinou a citação dos executados para o 

pagar a dívida no prazo de 3(três) dias, nos termos do artigo 829 do CPC. 

Não obstante, compulsando atentamente os autos, denota-se que em 

16.11.2017 (Doc. Id. 10725930) a escrivã expediu carta de citação para 

fim de citar o executado Luiz Cesar Gomes da Costa, a qual foi recebida 

pelo devedor por via da EBCT (Empresa Brasileira de Correios e 

Transportes)(Doc. Id. 11245478). Todavia, conforme disposto no artigo 

829, “caput” e § 1º, do CPC, o executado deverá ser citado via mandado 

de citação, ou seja, a citação do executado deve ser feita por meio de 

oficial de justiça, nos termos do artigo 249, ‘in limine’, do mesmo código, e 

não por carta de citação (CPC, 247). Posto isso, considerando que o 

executado Luiz Cesar Gomes da Costa não compareceu ao processo, o 

que tornaria o ato de citação via correio válido, e que o executado Claudito 

José da Costa ainda não foi citado, determino o cumprimento integral da 

decisão proferida em 14.11.2017 (Doc. Id. 10682743), devendo a citação 

dos executados se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 249, 

829, “caput” e §1º, do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 13 de abril 

de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009712-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEPPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY QUINTINO ALEXANDRE (RÉU)

JOSE CARLOS ALEXANDRE (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue os depósitos das diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no Setor 

Industrial, na cidade de Santa Carmem/MT, e , devendo para tanto recolher 

a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002739-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002739-71.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Recebo os embargos para discussão, nos seus regulares efeitos, posto 

que não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sem motivos aparentes, forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para indeferi-los de 

plano, ainda que numa análise perfunctória. Ouça-se a parte embargada 

em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC. Vale anotar 

que as razões apresentadas pelos embargantes não justificam a 

suspensão da execução que nem sequer teve penhora. O art. 921, § 1.º, 

do CPC, autoriza referida suspensão desde que presentes os requisitos 

para a concessão da tutela provisória, e que esteja a execução garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos 

autos. Portanto, deixo de aplicar ao presente efeito suspensivo, nada 

impedindo que a presente decisão seja revista, a requerimento da parte, 

se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito em substituição legal. JT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169013 Nr: 3988-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ROSA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO DE O. 

NASCIMENTO - OAB:MT-5475, MARISTELA F. MORIZZO NASCIMENTO 

- OAB:MT-5408

 Vistos etc.

Execução de título extrajudicial em que foi homologado acordo entabulado 

entre as partes na p. 168.

A exequente noticiou o adimplemento da obrigação e requereu a extinção 

do feito (p. 170).

 É o singelo relatório.

 Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento.

 Desse modo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a execução.

Determino a baixa da restrição judicial lançada via sistema RENAJUD nos 

veículos descritos às p. 115/116.

Custas e despesas processuais pendentes, se houver, pela parte 

executada, conforme acordo.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Sinop-MT, 07 de maio de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155795 Nr: 2964-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO MARIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONAI KELEM BARBOSA 

ANGELO - OAB:OAB/SP 365.272, ROMILDO SÉRGIO SILVA - 

OAB:OAB/SP.202480, Vera Simônia da Silva Morais - OAB:OAB/SP 

266.424

 Certifico que, em cumprimento ao item 4 da decisão de fls. 82, intimo o 

advogado da parte autora a manifestar-se quanto a impugnação de fls. 

86/106 apresentada tempestivamente. Prazo 5 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012093-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MAYARA FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010913-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEVI BERVIG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009366-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009366-28.2017.8.11.0015. REQUERENTE: L V 

BORGES - TRANSPORTES - ME REQUERIDO: ARVOREAR FERT - 

NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos, etc... Diante da petição de ID. 

13175999, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2018, às 

17:00 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. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007077-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007077-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA REQUERIDO: MARCOS ROBERTO PEREIRA DA 

SILVA Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que, no prazo de 30 dias, 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

devolução da presente missiva ao juiz de origem. Com a juntada, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002149-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE SOUZA (AUTOR)

ELIAS FERREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001913-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP (EXECUTADO)

SERGIO PACOLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001913-16.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES 

DE CEREAIS - EPP, SERGIO PACOLA 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004210-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Certifico, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000433-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DE BARROS FOGACA OAB - SP387034 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOCELI ANGELA CONTE (EMBARGADO)

LIDIA MARIA CONTE (EMBARGADO)

FERNANDO CONTE (EMBARGADO)

CLEMENTE CONTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON PAULO COLOMBO OAB - SC0028342A (ADVOGADO)

SHEILA PASSARIN OAB - SC38913 (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada dos embargados, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias ofereça resposta, bem como para que junte aos autos instrumento de 

procuração, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos, etc... Se 

tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, em que pesem 

os judiciosos argumentos jurídicos, a verdade é que o juízo não se 

encontra seguro, restando ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 

1º do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência, e 

consequentemente deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. 

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me 

conclusos os autos para proferir sentença ou designar audiência de 

instrução e julgamento (art. 920, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011696-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA CONTE (EXEQUENTE)

CLEMENTE CONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PAULO COLOMBO OAB - SC0028342A (ADVOGADO)

SHEILA PASSARIN OAB - SC38913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE AUGUSTO DE BARROS FOGACA OAB - SP387034 (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado do executado Dr. FELIPE AUGUSTO DE BARROS 

FOGAÇA para que no prazo de cinco(5) dias junte aos autos instrumento 

de procuração, com a finalidade de acompanhar o feito e ser intimado de 

todos os autos, já que é procurador do mesmo nos autos de embargos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006040-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR BUGHAY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico em cumprimento ao r. mandado de 

CITAÇÃO que efetuei diligência no endereço do mandado (Rua Estado 

Unidos, 48, Bairro Menino Jesus, Sinop-MT e lá estando NÃO FOI 

POSSÍVEL proceder a citação do devedor PAULO VITOR BUGHAY em 

virtude de não encontrá-lo. No endereço fui atendida pela Sra.Edna 

Almeida Pereira que identificou-se como madrasta do devedor, e que o 

mesmo está trabalhando de ajudante de caminhoneiro e viaja 

constantemente para descarregar os caminhões de verduras, porém 

recebeu a cópia do mandado e comprometeu-se em entregar ao enteado. 

Tentou telefonar para o mesmo, porém o celular encontra-se "fora de 

área". Deixei o meu número de telefone para que o devedor retorne a 

ligação, porém até o momento não o fêz. Diante do exposto devolvo o 

mandado em Cartório para depósito de nova diligência para novas 

tentativas de citar o devedor.O referido é verdade e dou fé. SINOP/MT, 9 

de julho de 2018. ROSE MEYRE MOGGI Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 239704 Nr: 11858-78.2015.811.0015

 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: MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO, DEBORA 

ARAUJO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU BATISTA ALVES, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16.966, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, 

JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:MT-3.569-B, Mallany Brandão 

dos Santos - OAB:19011, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10458/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14.185, RENATA RESENDE SOUZA - 

OAB:279.164/SP

 Intimar o advogado da autora Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA para que 

no prazo de quinze dias ofereça suas alegações finais em forma de 

memorial.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152581 Nr: 670-30.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA R. F. BLANCO - 

OAB:13.292, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB:RJ-20.283, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:23981, 

JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30241, MARCELO MEMÓRIA - 

OAB:14.107/CE, RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - 

OAB:21371-N/CE, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 670-30.2011

Vistos, etc...

 Considerando a petição de fls. 381/382, expeça-se a competente carta 

precatória para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, para retificar o 

auto de penhora de fls. 309/310, “para fazer constar a descrição completa 

do imóvel rural, conforme exigência do art. 225, da Lei nº 6.015”.

Faça acompanhar cópia do auto de penhora, fls. 309/310 e da petição de 

fls. 381/384.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 11678-04.2011.811.0015

 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: LAÉRCIO CRUCCITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PÉRICLES 

ITABIRANO GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, JOÃO DACIO ROLIM - OAB:MG/822-A, 

MARIA JOÃO CARREIRO PEREIRA - OAB:MG/ 71.920, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Autos nº 11678-04.2011

Vistos, etc...

Intime-se a Executada Fiat Automóveis S/A, por meio do advogado 

Helvécio Franco Maia Júnior, subscritor do acordo de fls. 419/421, para 

que, no prazo de cinco dias, junte aos autos o instrumento de mandato 

que lhe outorgou poderes, sob pena de não homologação da transação.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

homologação do acordo ou prosseguimento da ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 212321 Nr: 12866-27.2014.811.0015

 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: MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

MARIA CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPOBEMSTAR, BMG EMPRÉSTIMOS, BANCO 

BGN S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BEVICRED INFORMACOES 

CADASTRAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846A/MT, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404 MT

 Processo nº 12866-27.2014

Vistos, etc...

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se o 

acordo de fls. 276/277, também abrange os Réus Nipobemestar (A.A 

Bortese Comércio Colchoaria), Banco Panamericano S/A e BMG 

Empréstimos, sob pena de homologação e extinção do feito.

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.: 245736 Nr: 15679-90.2015.811.0015

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SANT ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15679-90.2015

Vistos, etc...

Intime-se o autor 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 

autor, 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.: 166399 Nr: 1209-59.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO LUIZ 

LTDA, INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 (...) Condeno as partes nas custas processuais pro-rata e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

respondendo as autoras por 50% e a requerida por 50%. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase. Pelas mesmas razões de fato e de direito julgo procedente a medida 

cautelar inominada para que à Requerida suspenda definitivamente a 

cobrança da fatura de fls. 63 ( da ação cautelar), no valor de R$ 

104.258,13, com vencimento para 16.01.2012, referente a Unidade 

Consumidora nº 1896016, bem como se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à Requerente pela inadimplência da 

referida fatura, e também se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito pelo mesmo motivo, sob pena de multa que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento desta liminar Condeno 

a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da medida cautelar em 

apenso, Proc. 446-58/2012. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
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da condenação e mais honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 17 de 

julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165605 Nr: 446-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO LUIZ 

LTDA, INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GAZZIERO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:4062/MT, TARGUS RIGON WESKA - OAB:7.530/MT

 (...) Condeno as partes nas custas processuais pro-rata e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

respondendo as autoras por 50% e a requerida por 50%. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase. Pelas mesmas razões de fato e de direito julgo procedente a medida 

cautelar inominada para que à Requerida suspenda definitivamente a 

cobrança da fatura de fls. 63 ( da ação cautelar), no valor de R$ 

104.258,13, com vencimento para 16.01.2012, referente a Unidade 

Consumidora nº 1896016, bem como se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à Requerente pela inadimplência da 

referida fatura, e também se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito pelo mesmo motivo, sob pena de multa que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento desta liminar Condeno 

a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da medida cautelar em 

apenso, Proc. 446-58/2012. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e mais honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop, 17 de 

julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167547 Nr: 2422-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO PICOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2422-03.2012

Vistos, etc...

Intime-se a Autora para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

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.: 114272 Nr: 6970-76.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETTERMANN - SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981/MT, RONEY SANDRO 

CUNHA - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO A 

SANTOS - OAB:192.398

 Processo nº 312/2009

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 130 e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou 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.: 230046 Nr: 5596-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FERREIRA VIRGILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5596-15.2015

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 238123 Nr: 10847-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO HONORATO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10847-14.2015

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Transcorrido o prazo, 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.: 119529 Nr: 11831-08.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Processo nº 11831-08.2009

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 75/80, na forma como requerida às fls. 84/86, 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.: 128789 Nr: 8004-52.2010.811.0015

 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: DIRCIANE JONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2221-A-DF

 Processo nº 8004-52.2010

Vistos, etc...

Encaminhem-se os autos ao cartório distribuidor para a inclusão do 

Exequente Elpídio Moretti Estevam no polo ativo da presente ação.

Após, intime-se a executada para que cumpra a sentença proferida 

nestes autos, fls. 488/500, na forma como requerida às fls. 594/596, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191760 Nr: 13388-88.2013.811.0015

 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): URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA 

NETO, EDVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13388-88.2013

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro em 

face de Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto e Edvaldo Evangelista dos 

Santos.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 75/81).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 75/81, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 78, intimando-se a 

exequente.

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 Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 268265 Nr: 8577-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARAPARI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CITADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8577-80.2016

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Guarapari 

Comércio de Móveis Planejados Ltda em face de Elton Citadella.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito (fls. 66/68).

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 66/68, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que o Executado 

cumpra voluntariamente a obrigação (15.11.2018).

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 67, intimando-se a 

exequente.

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

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1007025-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DO LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - 

EPP (AUTOR)

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CRISTOVAO LOCATELLI (RÉU)

KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA (RÉU)

DONIZETE APARECIDO DE SOUZA (RÉU)

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007025-92.2018.8.11.0015. AUTOR: ESTRELA DO 

LESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, 

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP RÉU: 

RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS 
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BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA VISTOS, ETC.... NATUAGRO 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP e ESTRELA DO 

LESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPPP, 

ingressam com o presente pedido de Recuperação Judicial, sob o 

argumento de as empresas e empresários do Grupo Natuagro são 

empreendedores desde o ano de 2005, desenvolvendo suas atividades 

empresarias nos ramos de comércio atacadista de defensivos agrícolas, 

adubos e fertilizantes, gerando muitos empregos diretos e indiretos, 

movimentando a economia local e região. Que atualmente o Grupo 

emprega diretamente 01 funcionário, mas tem capacidade para gerar 15 

empregos diretos, se estivesse em condições normais, e capacidade de 

Receita Bruta atual de R$ 50.000, podendo chegar tranquilamente a R$ 

300.000,00. Esclarecem que nos últimos três anos foi obrigada a uma 

completa reestruturação, porquanto o setor agropastoril que é seu público 

alvo passou por grandes dificuldades e as vendas diminuíram 

drasticamente. Informaram que a queda nas vendas somadas aos 

inadimplementos as forçaram a buscar recursos junto as instituições 

financeiras para aquisição de insumos, sementes, maquinários e capital de 

giro, o que veio por liquidar a viabilidade das empresas funcionarem, tendo 

em vistas o notório excesso de juros que são cobrados pelos bancos, 

através de empréstimos financeiros com altas e curto pra para 

pagamento, com isso os investimentos não tiveram o retorno planejado e 

esperado, somado a reduzida queda dos rendimentos. Que para 

satisfazer suas obrigações se viu obrigada a descontar duplicatas em 

instituições financeiras que lhes cobraram taxas de juros altíssimos, 

gerando falta de capital de giro. Sustentam a possibilidade do litisconsorte 

ativo, já que operam em conjunto e possuem os mesmos sócios, no 

mesmo ramo de atividade, sujeitando-se as mesmas regras de 

administração, com patrimônio em comum, realizando operações conjuntas 

de crédito e débito em bascos, havendo uma mistura patrimonial. 

Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e avalistas do SERASA e 

demais órgão de restrição ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. DECIDO Compulsando os autos, 

notadamente os contratos sociais de cada empresa, é possível verificar 

que elas desenvolvem atividades interligadas, tendo em comum a mesma 

administração e estreita ligação, possuindo, inclusive os mesmos sócios, 

circunstâncias suficientes para que possam atuar em conjunto para a 

superação da crise, justificando o litisconsórcio ativo. O art. 48 da Lei nº 

11.101/2005, estabelece os requisitos para que o devedor possa requerer 

a Recuperação Judicial, e tendo as devedoras declarado que nunca 

tiveram sua quebra decretada; que não obtiveram os favores da 

recuperação judicial anteriormente e que nunca foram condenadas pela 

prática de crime falimentar, ADMITO AS DECLARAÇÕES, até porque, nos 

termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações 

falsas no processo. A prova de que exercem a atividade há mais de 02 

anos está estampada nos documentos de id. 14193285 e 14193695. 

Dessa forma, e analisando detalhadamente os documentos apresentados, 

tenho por satisfeitas as exigências do art. 48 e 51 da LRF. Ademais, a 

nova visão jurídica deixa clara a relevância das atividades econômicas 

para o desenvolvimento do progresso da sociedade como um todo, em 

função da geração de empregos, avanços tecnológicos, dentre outros, 

fazendo surgir o denominado princípio da preservação da empresa, daí a 

existência do art. 47 da LRF. Como se sabe, a recuperação judicial é 

direcionada e facultada aos devedores que realmente se mostrarem em 

condições de se recuperar, caso contrário, a alternativa é decretação de 

sua falência, razão pela qual ela deve ser requerida antes que a crise 

atinja uma situação irreversível. Por essas razões, e cumpridas as 

exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira das empresas, e 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelo prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, 

delibero: I – nomeio administrador judicial o douto advogado Economista 

Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz 

Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em 

Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, que 

deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação, para, em 48 horas, 

assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso, art. 33 da LRF, e 

proceder na conformidade do art. 22, da mencionada lei,. Nos termos do 

art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/205, e “observadas a capacidade de 

pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores 

praticados no mercado para o desempenho de atividade semelhante”, fixo 

a remuneração do Sr. Administrador, em 2% do valor total devido aos 

credores (R$ 2.030.857,48), ou seja, em R$ 40.617,15. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 24.370,29, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 2.437,02 cada uma, iniciando-se 

no dia 05 de agosto de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 

subsequentes, devendo o depósito ocorrer diretamente na conta corrente 

que deverá ser informada pelo administrador, quando da assinatura do 

termo de compromisso, e comprovado nos autos. O saldo remanescente 

(40%) será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, com a 

prestação de contas e relatório circunstanciado, art. 61, I, c/c os art. 154 e 

155, todos da LRF. De qualquer forma, intimem-se as recuperandas e o 

administrador judicial, para que no prazo de 05 dias se manifestem sobre a 

forma e modo de pagamento da remuneração, e informem se houve 

modificação no aqui decidido. II – dispenso a apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da LF; III 

– determino ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação 

judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, LF); IV – 

suspendo o andamento de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

devendo as devedoras comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da LRF) V – determino à devedora a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador, bem 

como que passem a utilizar a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

em todos os documentos que forem signatárias, art. 69 da LRF; VI – 

ordeno a intimação do Ministério Público e a notificação por carta às 

fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, para conhecimento do presente feito; 

Determino a apresentação pela devedora do plano de recuperação (com 

obediência ao disposto no art. 54, parágrafo único, LF) no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação do feito em 

falência (art. 53), o qual deverá conter: a) discriminação pormenorizada 

dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da Lei, e 

seu resumo; b) demonstração de sua viabilidade econômica; e c) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o 

resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos 

termos do art. 55 da Lei. Deixo registrado que os Magistrados deste 

Estado já estabeleceram o entendimento de que cabe aos credores das 

empresas devedoras exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação 

da situação econômica financeira daquelas, eis que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRF. Passo a apreciar o pedido de exclusão do nome das 

empresas e de seus sócios dos órgãos de proteção ao crédito e de 

cancelamento dos protestos. O E. TJ/MT já enfrentou essa questão no 

Agravo de Instrumento nº 71834/2011 – Classe CNJ – 202 – Comarca da 

Capital, onde ficou assentado que durante o período de blindagem (180 

dias), é possível a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes as dívidas vinculadas à recuperação judicial. Sendo 

assim, defiro o pedido, para determinar que no período de 180 dias, os 

órgãos de proteção ao crédito suspendam os efeitos das restrições com 

relação as dívidas aqui relacionadas, e havendo novos pedidos de 

restrição, que se abstenham de inscrever em seus cadastros, mantendo 

apenas a anotação “recuperação judicial”, e o cartório de protestos de 

Sinop, que suspenda os efeitos dos protestos já realizados, e se 
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abstenha de realizar novos protestos, até que se finde o prazo de 180 

dias. No entanto, deixo registrado que a LRE em seu art. 6º, § 4º, deixa 

claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. Ora, as empresas recuperandas, como o 

próprio nome diz, são sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, art. 1052 e seguintes 

do CC. Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os 

sócios poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse 

estágio a responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez 

completo o capital social, não existem sócios solidários. Situação diversa é 

dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc... Nos exemplos acima, os 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos efeitos 

patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 

Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12. Como se 

pode observar, ainda que os sócios tenham avalizado a empresa 

recuperanda, não há que se falar em suspensão, depois do prazo de 

blindagem, das execuções, uma vez que não se tratam de sócios 

solidários como dispõe o art. 6º, da LRE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 18 

de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007057-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (AUTOR)

ADRIELI PELISSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007057-97.2018.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pugnam pela concessão da gratuidade da justiça, benefício 

este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de 

pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, 

ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, devem os 

requerentes comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMICELIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8010484-51.2016.8.11.0015 Verifico que o processo 

tramitou pelo Juizado Especial e, tendo sido remetido a este juízo, devem 

ser observadas as regras processuais atinentes ao tramite do feito pelo 

juizo comum. Ademais, a requerente pugnou pela concessão da justiça 

gratuita, bem como manifestou desinteresse no prosseguimento do feito. 

Assim, concedo o prazo de dez dias para que a requerente se manifeste 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, caso em que deverá 

comprovar a impossibilidade de pagar as custas processuais, sob pena 

de indeferimento da gratuidade e cancelamento de distribuição. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000768-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

REGINALDO PADILHA FERNANDES (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à 

RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no 

valor de R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) conforme certidão ID 

13927744, 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 
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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.”

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 4161-69.2016.811.0015

 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: JUSARA FERRAZERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT, MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 DECISÃO: “Diante da ausência dos peritos, cuja presença não foi 

requisitada pela secretaria deste juízo e haja vista que a parte requerida 

se opôs à inversão na ordem da oitiva, redesigno a audiência para o dia 

10/10/2018, às 13h30min, saindo intimados os presentes. Proceda a 

Secretaria com o que determina o artigo 455, § 4º, inciso III, do Código de 

Processo Civil, requisitando ao chefe da repartição os peritos Edson 

Gomes dos Santos e Kesia Lemos Melo. Saem intimados os presentes.” 

Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233921 Nr: 8036-81.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO GALDEZ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, Angeliza Neiverth - OAB:MT/13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RICARDO 

GRANDE DA CUNHA FILHO - OAB:OAB/MT 19.985

 Defiro o pedido de fls. 99. Expeça-se Carta Precatória para colheita do 

depoimento pessoal do autor.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo, observo que o advogado Dr. 

Guilherme Melgar Nascimento retirou os autos em “carga rápida” no dia 

08/05/2018, devolvendo-os somente após ser intimado pela Gestora (fls. 

96) em 26/06/2018, o que impediu o acesso do requerente aos autos.

Desta forma, defiro o pedido de fls. 100, restituindo o prazo de 15 (quinze) 

dias ao requerente, a fim de informar o rol de testemunhas, conforme 

decisão de fls. 92/93.

Com relação ao pleito da condenação em litigância de má-fé não é 

aplicável neste caso.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270370 Nr: 10015-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRUGOVICH AUTOS PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN 

- OAB:OAB/PR 76.763, KLEBER MORAIS SERAFIM - OAB:32781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - 

OAB:13697

 Ante a concordância do exequente (fls. 154), defiro o pedido de 

parcelamento do débito em 06 (seis) parcelas, com vencimento em:

1. 30/07/2018;

2. 30/08/2018;

3. 30/09/2018;

4. 30/10/2018;

5. 30/11/2018;

6. 30/12/2018.

Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores depositados 

judicialmente às fls. 153v, transferindo o valor vinculado aos autos para a 

conta indicada às fls. 154, de titularidade da exequente.

Após, aguarde-se a comprovação do pagamento das parcelas 

remanescentes.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 311 Nr: 556-19.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA em fase de 

cumprimento de sentença de honorários advocatícios movida por ELPÍDIO 

MORETTI ESTEVAM em face de BANCO ITAÚ S/A.

Às fls. 316/317, a parte executada informou o cumprimento da obrigação. 

Assim, às fls. 321, o exequente se manifestou concordando com os 

valores depositados pela executada, pugnando pela expedição de alvará 

e extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 317 e 322), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 321 em favor do 

exequente.

Determino o desbloqueio dos valores localizados às fls. 274/282.

Após, pagas as custas, pela executada, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne às custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167416 Nr: 2279-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER CARMINATTI ESPOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GLOBO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:SP/117.417

 Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

em fase de cumprimento de sentença movida por JENNIFER CARMINATTI 

ESPOZ em face de EDITORA GLOBO S.A.

Às fls. 134/135, a parte requerida informou o pagamento do débito. Assim, 

às fls. 166, o requerente se manifestou concordando com os valores 

depositados pela requerida, pugnando pelo levantamento dos valores.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 135), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 166 em favor do patrono 

do requerente, tendo em vista que este possui poderes específicos para 

receber (fls. 12).

Após, pagas custas, pela requerida, conforme sentença de fls. 116/123, 

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 380 de 480



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251803 Nr: 19243-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ FERNANDES MEDEIROS, LUZIA 

GLAUCIA GATTAS MONTEIRO

 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:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 105/107, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 19243-77.2015.811.0015 – AÇÃO DE 

COBRANÇA em fase de cumprimento de sentença, movida por BANCO 

JOHN DEERE S.A. em face de CARLOS LUIZ FERNANDES MEDEIROS e 

LUZIA GLAUCIA GATTAS MONTEIRO, até a data aprazada para o 

pagamento da última parcela informado no acordo.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227673 Nr: 4242-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID POSPIECHA - ME (LANCHONETE E 

RESTAURANTE TARUMÃ), DAVID POSPIECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - OAB:13735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a substituição processual de fls. 59/85, uma vez que os 

documentos apresentados às fls. 89, comprovam a cessão de direitos 

havida entre ITAÚ UNIBANCO S/A. e IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. Anote-se na D.R.A..

Após, cumpra-se decisão de fls. 50.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120015 Nr: 12138-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MANOEL DOS SANTOS LIMA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDOMAR ROBERTO DE SOUZA (ALUMÍNIO 

SOUZAMAR), RODRIGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 323/333.

Intime-se os requeridos, Rodrigo de Souza, por carta com aviso de 

recebimento, e Rildomar Roberto de Souza (Alumínio Souzamar), por edital 

(art. 513, §2º, II e IV do CPC) para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 325.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321133 Nr: 3825-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMONTI MADEIRAS LTDA. ME, ROQUE ANTONIO 

REMONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movido por MADEMONTI 

MADEIRAS LTDA. e ROQUE ANTONIO REMONTI em face de BANCO 

BRADESCO S.A.

Às fls. 114/115 do processo nº 130980 (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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130980 Nr: 10196-55.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMONTI MADEIRAS LTDA. ME, ROQUE 

ANTONIO REMONTI

 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 PUBLICO - OAB:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 114/115. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

10196-55.2010.811.0015 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

por BANCO BRADESCO S.A. em face de MADEMONTI MADEIRAS LTDA e 

ROQUE ANTONIO REMONTI.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

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.: 233316 Nr: 7637-52.2015.811.0015

 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: CLEUNICE SOUZA REZENDE PEREIRA, EDSON DE 

SOUZA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 116/119. 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 233316 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA movida por CLEUNICE SOUZA REZENDE PEREIRA por 

seu procurador EDSON DE SOUZA CABRAL em face ENERGISA MATO 
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GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Determino a expedição de editais para dar conhecimento a terceiros, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 

3.365/41, bem como que sejam apresentadas a matrícula do imóvel 

atualizada e certidões negativas.

Sem custas, na forma do art. 90, §3º do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180299 Nr: 1124-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIMIR ANTONIO ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Considerando a decisão da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça de 

suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos 

até o funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo 

homologado perante o Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Extraordinários de nº. 632.212 e 591.797, bem como a orientação 

proferida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no ofício Circular 

nº.052/2018/NUGEP/JLQ, hei por bem, SUSPENDER o presente feito, até 

ulterior deslinde, com as devidas certificações.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160030 Nr: 7375-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 Defiro o pedido de fls. 94/95. Expeça-se mandado de penhora no rosto 

dos autos do processo eletrônico nº 1000077-86.2017.8.11.0107, que 

tramita no Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 4689-84.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PARRA TEIXEIRA - ESPÓLIO, ISABEL CRISTINA 

PARRA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA QUANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de item “a” de fls. 176/179. Intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do 

valor atualizado do débito.

Após, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção 

ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do executado 

ANTONIO CARLOS DA QUANA em seus cadastros.

Com relação ao pedido de item "b", este poderá ser efetivado através da 

secretaria deste juízo, mediante o pagamento das taxas competentes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 65880 Nr: 5526-47.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLIANE KUNTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

CLAUDINEI FINGER em face de CARLIANE KUNTZ, alegando ser credor do 

requerido da importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 

conforme cheque de fls. 07. Recebida a inicial (fls. 09), o executado foi 

citado às fls. 16, restando infrutífera a penhora. Às fls. 61 foi expedida 

ordem de bloqueio via BACENJUD, o qual restou infrutífera (fls. 63). Às fls. 

65 foi determinada a penhora de bem móvel, que restou infrutífera (fls. 

67), bem como a expedição de ofício ao Cartório do 1º e 2º Ofício de 

Sinop, afim de que se encontrem bens imóveis em nome da requerida, que 

também restou infrutífera (fls. 76v). Intimado a dar prosseguimento no feito 

(fls. 83 e 91), o exequente quedou-se inerte (fls. 92). DECIDO. Verifico 

que o processo está paralisado há mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) 

meses 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. Sem recolhimento das custas 

processuais ante a justiça gratuita. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229914 Nr: 5553-78.2015.811.0015

 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: ROSELI DA SILVA, JOSÉ IRINEU VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALFREDO PARAÍBA, MAPFRE - VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beliza Dias de Farias Coelho - 

OAB:20.102/A, RITA DE CÁSSIA XAVIER - OAB:14.868-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13.078/MT, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

- 16.691/A

 Código nº 229914

Verifico que, às fls. 251, os requerentes pugnam seja realizada a penhora 

de ativos financeiros junto à conta bancaria da denunciada à lide, 

aduzindo que o requerido possui apólice junto à seguradora para 

assegurar a terceiros o recebimento das referidas indenizações.

Todavia, não merece acolhimento o pedido, haja vista que a penhora de 

valores referente à apólice junto à seguradora, somente é possível se 

esta for condenada a ressarcir a segurada, explicitando quais os limites 

da apólice contratada. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PENHORA SOBRE APÓLICE DE 

SEGURO QUE POSSUI A EXECUTADA JUNTO À AGRAVANTE. A penhora 

da apólice do seguro somente seria cabível no caso de a seguradora ter 

participado na ação originária e ter sido condenada a ressarcir a 

segurada, explicitando quais os limites da apólice contratada, 

respeitando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, o 

que não é a hipótese dos autos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJRJ – 

0064343-10.2017.8.19.0000, Relator Carlos Azeredo de Araújo, julgado 

em 15/05/2018 e publicado em 18/05/2018).
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Desse modo, INDEFIRO o pedido dos requerentes de penhora de ativos 

financeiros junto à conta bancária da denunciada a lide.

 Ademais, INDEFIRO o pedido da denunciada à lide de que os honorários 

periciais deverão ser suportados pelos requerentes, uma vez que a 

remuneração do perito será custeada pela parte que houver requerida a 

perícia, no caso, a prova pericial médica foi pugnada pela denunciada a 

lide, de modo que, deverá efetuar o pagamento (artigo 95 do CPC).

Cumpra-se a decisão de fls. 241/243, intimando-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198643 Nr: 1525-04.2014.811.0015

 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: MADEIREIRA SANTA CRUZ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., 

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ANGONESE KOLB - 

OAB:OAB/RS 72.932, FELIPE QUINTANA DA ROSA - OAB:RS56.220, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, PEDRO HENRIQUE DE 

PAULA CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC.Com o trânsito em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 17 de 

julho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179942 Nr: 741-61.2013.811.0015

 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: C. MORONI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. ZOCANTE, DATA NORTE SISTEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KERLEN CAETANO MORO - 

OAB:OAB/MT 20.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT16044, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 (...) No que tange à RECONVENÇÃO, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

da reconvinte, para condenar a reconvinda ao pagamento do valor de 

R$11.162,95 (onze mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco 

centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada 

mensalidade (artigo 397, CC).Transitada esta em julgado, pagas as custas 

processuais, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 17 de julho de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86050 Nr: 3494-98.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. FAZOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por GALILÉIA FACTORING 

LTDA em face de S.A. FAZOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS, alegando ser 

credor do requerido da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

referentes a uma nota promissória emitida e não paga, conforme 

documentos de fls. 12/15. Recebida a inicial, o executado foi citado às fls. 

29, deixando transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito, 

conforme certidão de fls. 32. Às fls. 70, a exequente foi intimada a indicar 

bens à penhora, deixando decorrer o prazo sem resposta. Tentada a 

intimação pessoal da parte exequente para dar andamento no feito, a 

diligência restou infrutífera, conforme certidão de fls. 77. 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 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, por inércia da 

parte exequente, devidamente intimada a providenciar o andamento do 

feito, deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, 

caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto, 

consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, pagas as custas, o que deverá 

ser certificado, 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.: 183028 Nr: 4012-78.2013.811.0015

 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: RENATO ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de determinar a rescisão do Instrumento Particular de 

Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária acostado às fls. 

23/27, retornando as partes ao status quo ante. Deve a requerida restituir 

ao requerente a quantia recebida, podendo reter o correspondente a 20% 

(vinte por cento) de tal valor, a título de cláusula penal. Consigno, ainda, 

que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do transito em 

julgado desta sentença ante a ausência de mora da requerente. A 

propósito: “[...] Os juros moratórios, na hipótese de resolução do 

compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes 

compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto 

que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.10. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente 

provido”. (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017 - grifei).Por fim, diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tais verbas 

deverão ser pagas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte. Todavia, por ser o requerente beneficiário da gratuidade judiciária 

(fls. 37), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 

98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151498 Nr: 12569-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA BETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 112, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, 
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oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome do executado VALDECI CARDOSO em seus cadastros.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186710 Nr: 7918-76.2013.811.0015

 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): RENATO ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de confirmar a decisão de fls. 79/81. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das 

custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Tais verbas 

deverão ser pagas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, com relação 

ao requerido, uma vez que concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 262240 Nr: 5001-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ANTONIO MASTELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440/MT

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil.Transitada esta em 

ju lgado,  arquivem-se os autos.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.Sinop/MT, 17 de julho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127838 Nr: 7052-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE CAVALET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Defiro os pedidos de fls. 99/100, para o fim de determinar a pesquisa, 

junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do executado e o extrato de veículos do 

Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Desta forma, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da 

executada em seus cadastros.

Após, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129194 Nr: 8409-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSEMAR DE ARAÚJO PERIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco braz da silva - 

OAB:20.098-A OAB/MT, Marli Inacio Portinho - OAB:20.100-A 

OAB/MT

 Tendo em vista que o executado aduz que existem parcelas inadimplidas, 

determino a intimação do exequente para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 210/231, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 1312-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO, RODRIGO MOREIRA 

GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455-RS, NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 Desconstituo a penhora realizada às fls. 445, haja vista a inexistência do 

crédito penhorado, conforme documentos de fls. 509/511.

Assim, defiro o pedido de “item 01”, de fls. 507. Expeça-se ofício ao Banco 

Bansicredi, conforme decisão de fls. 492/494. Para tanto, intime-se o 

exequente para indicar o endereço do banco (fls. 498), no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Com relação ao pedido de “item 02”, verifico que não merece acolhimento, 

uma vez que o salário é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, 

somente podendo sofrer constrições para pagamento de prestações 

alimentícias e/ou, caso este exceda 50 (cinquenta) salários-mínimos 

mensais (§2º, art. 833, do CPC), o que não restou comprovado nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194142 Nr: 15909-06.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES & TELLES LTDA - ME, ALINE FILIPPI 

TELLES, ANTONIO AMARILDO TELLES, VERA MARTA FELIPPI TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 120. Desta forma, com fulcro no art. 319, §1º do 

CPC, determino a busca de endereço de ALINE FILIPPI TELES – CPF: 

30.751.401-04, ANTONIO AMARILDO TELLES – CPF: 582.899.929-04 e 

VERA MARIA FELIPPI TELLES – CPF: 589.631.039-00, através do Sistema 

BACENJUD e INFOJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 63.

Restando infrutífera a busca, cite-se por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165607 Nr: 448-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de citação por edital de fls. 114, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço dos requeridos.

Assim, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços, através do 

Sistema de Convênios do BACENJUD e INFOJUD.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 82.

Localizado o endereço e restando infrutífera a diligência, cite-se por edital.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173983 Nr: 9293-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AMAPA LTDA - ME, 

MARCOS ARAUJO ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 88/89. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, 

determino a busca de endereço de SUPERMERCADO – AMAPA LTDA – ME 

– CNPJ: 37.431.574/0001-24 e MARCOS ARAUJO ANTUNES DE MACEDO 

– CPF: 018.414.491-48, através dos Sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 33/34.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152765 Nr: 856-53.2011.811.0015

 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: NILTON CESAR BELÚCIO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por NILTON CESAR BELÚCIO 

AMARAL em face de BRASIL TELECOM S/A. O feito foi sentenciado às fls. 

128/135, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, 

declarando a inexistência do débito negativado e condenado a requerida 

ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Às fls. 182/188, foi negado provimento o 

recurso de apelação interposto pela requerida, de forma que foi mantida 

na íntegra a sentença de fls. 128/135. Às fls. 193/196, a parte requerida 

se manifestou alegando que está em recuperação judicial, motivo pelo qual 

deve haver a suspensão do processo. Às fls. 227/228 e 275/276, o 

requerente pugnou pelo prosseguimento do feito com a intimação da 

requerida para cumprir voluntariamente com a sentença. Assim, às fls. 

280/283, a requerida informou que houve a homologação do plano de 

recuperação judicial, de forma que o crédito oriundo dos autos, por ser 

anterior ao pedido de recuperação judicial, fica sujeito à habilitação no 

processo de recuperação judicial. DECIDO. Verifico que o crédito discutido 

nos autos, proveniente da sentença de fls. 128/135 e acórdão de fls. 

182/188, nasceu com a ocorrência do evento danoso, ocorrido em 

24/01/2010 (fls. 39), sendo este anterior a decisão que deferiu o 

processamento da recuperação judicial da requerida (29/06/2016, fls. 

234/263). Assim, pelo fato de o crédito exequendo ser oriundo de fato 

preexistente à recuperação judicial da requerida, será necessário a 

habilitação e inclusão do requerente no processo de recuperação judicial 

da ré. Nesse sentido: (...) Desta forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer a sua habilitação e inclusão no plano 

de recuperação da requerida, juntando aos autos o comprovante de 

habilitação. Após a comprovação, permaneçam os autos em arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a juntada do comprovante de 

quitação do débito. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 262045 Nr: 4894-35.2016.811.0015

 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: REJANE LUIZA LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEICULOS, 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 15600

 Tendo em vista que a requerente concordou expressamente com a 

intervenção de terceiro (fls. 121), defiro a denunciação à lide da empresa 

Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comercio de Veículos Ltda. 

Anote-se na D.R.A.

Cite-se a denunciada para contestar, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 335 do CPC. A denunciante, ora requerida, deverá 

providenciar a citação nos prazos referidos nos art. 126 c/c 131 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito a intervenção de 

terceiro (2º parte do último artigo).

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a contestação (art. 100, CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 4764-60.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN - 

OAB:36.306-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Nos termos do art. 9º, caput, do CPC, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 395/408, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154739 Nr: 2537-58.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEMIO CICHASESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Considerando que o executado se manteve inerte em relação à 

conversão de sequestro em penhora, bem como do pedido de adjudicação 

do bem pelo exequente, DEFIRO o pedido de fls. 80, com fulcro no art. 877 

do CPC.

Avalie-se o bem penhorado. Após, manifestem-se as partes, em 10 (dez) 

dias, devendo o exequente apresentar cálculo do débito atualizado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 13271 Nr: 2999-98.2000.811.0015
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MARIA INÊS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LUIZ FELCHILLCHER, LUIZ 

OSVALDO OLDIGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON RIGONI - OAB:5908, 

NILTON CÉSAR RIGONI - OAB:OAB/SC 14059-B

 Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO em 

fase de cumprimento de sentença movida por TRANSPORTADORA MARIA 

INES LTDA em face de CLAUDEMIR LUIZ FELCHILLCHER e LUIZ OSVALDO 

OLDIGES. Às fls. 236 a parte autora requereu a expedição de Carta 

Precatória para a Comarca de Palmitos/SC a fim de intimar o requerido, 

Claudemir Luiz Felchillcher, para quitar o débito. Intimada às fls. 249 para 

efetuar o pagamento da diligência, a requerente não se manifestou. 

Intimada pessoalmente, a requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 273. DECIDO. 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 II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, condenando a requerente 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86689 Nr: 4109-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO, GUILHERME 

DOMINGOS CAMILOTTI JÚNIOR, MARISTELA CALGARO CAMILOTTI, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA, LARA CRISTIAN NESI

 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: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 Verifico que, conforme certificado às fls. 109, a indicada como herdeira, 

Camila Correa de Almeida Ferreira, na petição de fls. 100, não é herdeira 

do requerido Sabino Ademir Calgaro, apenas genitora de seu filho João 

Henrique Ferreira Calgaro.

Desta forma, é necessária a citação dos herdeiros JOÃO HENRIQUE 

FERREIRA CALGARO e LARA CRISTIAN NESI, para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado às fls. 104.

Assim, intime-se o exequente para indicar o endereço dos herdeiros, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, cumpra-se decisão de fls. 104.

 Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124135 Nr: 3348-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS POPIA - EPP, DOUGLAS POPIA, 

EMERSON GHISLERI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Cumpra-se decisão de fls. 248, intimando o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito, tendo em vista que a petição de fls. 251 está incompleta.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159072 Nr: 6353-48.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER NARUO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SESPERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a manifestação do exequente, às fls. 78/80, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do bem descrito na certidão de fls. 67, observando 

que o advogado do requerente irá fornecer meios ao Oficial de Justiça.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123652 Nr: 2864-37.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS LAIER NOGUEIRA, REI COMÉRCIO D PEÇAS, 

ACESSÓRIOS E BOMBAS INJETORAS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230, 

FABIANO GODA - OAB:7188/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito (...). (...) DECIDO. 

O exequente alega que a impugnação é intempestiva, uma vez que o 

prazo se iniciou em 04/08/2017 e a peça impugnatória aportou aos autos 

somente em 18/09/2017. Verifico que não merecem prosperar as 

alegações do exequente, uma vez que o prazo para impugnação ao 

cumprimento de sentença se inicia depois de transcorrido o prazo de 

pagamento voluntário, previsto no art. 523, caput, do CPC, consoante 

estabelece o art. 525, caput, do CPC, in verbis: (...) Assim, tendo em vista 

que o prazo para pagamento voluntário iniciou-se em 04/08/2017 (fls. 167) 

e terminou em 25/08/2017, começando a correr o prazo para a 

impugnação, este encerrou em 20/09/2017, de forma que a impugnação 

apresentada em 18/09/2017 (fls. 169/170) é tempestiva. Analisando a 

impugnação, observo que assiste parcial razão ao executado, uma vez 

que o valor apresentado pelo exequente, às fls. 161, não está de acordo 

com a sentença, pois o valor da condenação de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) foi atualizado desde 21/05/2009, quando deveria ter atualizado a 

partir da data da sentença, ou seja, 04/08/2016. Ademais, o cálculo 

apresentado pelo executado também está incorreto, haja vista que levou 

em conta data distinta da ocorrência do evento danoso, que se deu com a 

inscrição do nome da exequente no cadastro de inadimplentes, ocorrida 

em 21/05/2009 (fls. 21). Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a impugnação ao cumprimento da sentença de fls. 169/170 e determino a 

remessa dos autos ao contador judicial para elaborar cálculo do débito, 

nos termos da sentença de fls. 134/144, observando que o valor da 

indenização por danos morais (R$ 10.000,00) deve ser corrigido pelo INPC 

desde a data da sentença (04/08/2016), incidindo juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devido a partir do evento danoso (21/05/2009) 

acrescendo-se o valor a multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC. 

Feito o cálculo, digam as partes, em 10 (dez) dias. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 172533 Nr: 7813-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAS CENTER ACABAMENTOS DE 

INTERIORES LTDA - ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 108. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino 

a busca de endereço de BRAS CENTER ACABAMENTOS DE INTERIORES 

LTDA – CNPJ 11.811.381/0001-05 E ADELAR CLEITON ZANELLA DOS 

SANTOS – CPF 008.675.221-94, através dos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD.

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de fls. 68/69.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289762 Nr: 2103-59.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR FESTA DA COSTA LIMA, PEDRO SÉRGIO 

ROSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, ajuizado por LUCIMAR FESTA DA 

COSTA LIMA E PEDRO SÉRGIO ROSA LIMA em face de HSBC BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, alegando que os valores apresentados 

pelo exequente estão incorretos, tornando a execução excessiva.

Às fls. 45 foi certificada a intempestividade dos embargos.

DECIDO.

Conforme preceitua o art. 915, caput, do CPC, os embargos à execução 

devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Analisando os autos, verifico que a certidão positiva de citação foi 

juntada aos autos em 05/01/2017. Devido ao recesso forense, a contagem 

dos prazos começou no dia 21/01/2017. Desta forma, o prazo para 

interposição de embargos findou-se no dia 10/02/2017.

Os embargos foram protocolados no dia 14/02/2017, conforme certidão de 

fls. 45, sendo, portanto, intempestivos.

Por essas razões, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO LIMINARMENTE os presentes Embargos à 

Execução, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Traslade-se cópia da presente para os autos principais. Após o trânsito 

em julgado da presente decisão, arquivem-se estes autos, dando-se 

baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153168 Nr: 1204-71.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CELLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por OSVALDO CELLONI em face de BRASIL 

TELECOM S/A. O feito foi sentenciado às fls. 136/141, julgando 

procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo o pedido de 

tutela antecipada e condenando a requerida ao pagamento do débito de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Às fls. 197/200, foi negado provimento ao recurso 

de apelação interposto pela requerida, de forma que foi mantida na íntegra 

a sentença de fls. 136/141. Às fls. 209/243, foi juntado documentos 

informando que a parte requerida estava em recuperação judicial, motivo 

pelo qual foi determinado a suspensão do processo às fls. 244. Decorrido 

o prazo de suspensão, o requerente pugnou pelo prosseguimento do feito 

com a intimação da requerida para cumprir voluntariamente com a 

sentença (fls. 206/207). Assim, às fls. 254/257, a requerida informou que 

houve a homologação do plano de recuperação judicial, de forma que o 

crédito oriundo dos autos, por ser anterior ao pedido de recuperação 

judicial, fica sujeito à habilitação no processo de recuperação judicial, 

pugnando, assim, pela extinção do presente feito. DECIDO. Verifico que o 

crédito discutido nos autos, proveniente da sentença de fls. 136/141 e 

acórdão de fls. 197/200, nasceu com a ocorrência do evento danoso, 

ocorrido em 14/05/2009 (fls. 17), sendo este anterior a decisão que 

deferiu o processamento da recuperação judicial da requerida 

(29/06/2016, fls. 209/243). Assim, pelo fato de o crédito exequendo ser 

oriundo de fato preexistente à recuperação judicial da requerida, será 

necessário a habilitação e inclusão do requerente no processo de 

recuperação judicial da ré. Nesse sentido: (...) Desta forma, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer a sua habilitação 

e inclusão no plano de recuperação da requerida, juntando aos autos o 

comprovante de habilitação. Após a comprovação, permaneçam os autos 

em arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a juntada do 

comprovante de quitação do débito. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 260137 Nr: 3784-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CONTINI, GILMAR LUIS DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT, MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - 

OAB:190448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Banco Itaú Unibanco S/A e a empresa Blackpartners Miruna 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cumprir decisão de fls. 75, apresentando em sua 

integralidade o termo de cessão de direitos referidos às fls. 69/70, 

devidamente assinado, sob pena da não homologação da cessão de 

crédito.

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012051-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MELLO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012051-08.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes em ID nº 12320118. 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 

1012051-08.2017.8.11.0015 – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE movida por TERRAS DE SINOP – LOTEAMENTOS, 

COMPRA E VENDA em face FERNANDO DE MELLO MOURA,. Tendo em 

vista que a transação ocorreu antes da prolação da sentença, ficam as 

partes dispensadas das custas remanescentes, nos termos do art. 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.
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5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172450 Nr: 7685-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Defiro o requerimento de fls. 72. Intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores 

remanescentes, sob pena de prosseguir-se os atos de expropriação.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente 

para que requeira o que entender de direito, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 110447 Nr: 2843-95.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMD, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190870 Nr: 12399-82.2013.811.0015

 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: MEPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o aditamento de fls. 36/38.

2. Considerando que o(a) requerido(a) reside em Comarca de outro 

Estado, a fim de dar celeridade ao feito, excepcionalmente, dispenso a 

realização de audiência de mediação/conciliação e, por conseguinte, 

determino a citação pessoal da parte ré por carta precatória para, 

querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da data de juntada do comunicado ou, não havendo esse, 

a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, em 

conformidade com o art. 335, “caput” e inciso III c/c art. 231, inciso VI, 

ambos do Código de Processo Civil.

2.1 Consigno que os alimentos e a guarda provisória já foram 

determinados na decisão de fls. 20/21, devendo a referida decisão 

também acompanhar a Carta Precatória a ser expedida.

3. 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.

4. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público.

5. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127021 Nr: 6235-09.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGD, PCGD, EGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. 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.

2. 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.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206268 Nr: 7969-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODC, EODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente para que, em 10 (dez) dias, colacione 

cálculo atualizado e discriminado do valor da dívida, observando o parecer 

Ministerial de fl. 60/61, sob pena de extinçaõ do processo sem resolução 

do mérito.

2. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e retorne o feito 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152622 Nr: 710-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDA, FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, PRISCILLA CAMARGO ROZEGUINI - OAB:14002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para informar se houve o 

cumprimento integral do acordo de fls. 49/52, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo pelo pagamento(CPC, 485, § 1º).

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 123592 Nr: 2802-94.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP, DM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Acolho o parecer Ministerial de fls. 77/78. Intime-se a parte exequente 

para formular, no prazo de 15 (quinze) dias, os requerimentos que 

entender cabíveis com base no artigo 528, §8º, do CPC, haja vista a 

impossibilidade de se ter nos mesmos autos o rito da constrição 

patrimonial e a coerção pessoal.

Após, 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.: 190334 Nr: 11784-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMD, ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, 

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - 

OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer Ministerial de fl. 93. Intime-se pessoalmente o 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar remanescentes, 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.

2. 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.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187541 Nr: 8790-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ET, JFBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O-MT

 6. Ante o exposto, com fulcro no artigo 301, do Código de Processo Civil, 

concedo a tutela provisória de urgência, na modalidade tutela de urgência 

de natureza cautelar e, por conseguinte, DETERMINO A BUSCA E 

APREENSÃO do menor Eduardo Teixeira, atualmente sob a 

responsabilidade da genitora, devendo o referido menor ser entregue ao 

genitor Francisco de Assis Teixeira.7. Consigno que o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça devidamente acompanhado por um agente da infância e juventude 

e, ainda, de reforço policial caso o cumpridor da ordem entenda 

necessário, ficando o genitor advertido de que o infante deverá ser 

entregue à genitora no final do período de férias.8. Indefiro o pedido de 

item “2” de fl. 52, vez que não há previsão legal para tal determinação.8.1. 

Por outro lado, esclareço tanto à requerente, quanto ao requerido que, 

conforme salientado na decisão que concedeu as medidas protetivas à 

autora, as medidas deferidas possuem caráter apenas penal e não afeta 

eventual direito de visitas ao filho menor, por conseguinte, resta 

autorizado ao genitor buscar e entregar o filho em sua residência, a fim de 

exercer seu direito de convivência com o infante nos dias e horários 

acordados e homologados por sentença neste Juízo de Família, vez que 

não se pode presumir que sempre haverá “pessoa idônea” para 

intermediar a entrega do infante e o filho não pode ser penalizado pelos 

entreveros havidos entre seus genitores.8.2. Ressalto que o genitor só 

poderá buscar e entregar o menor na residência da genitora nos dias e 

horários especificados para visitação, ficando totalmente proibido de se 

aproximar do endereço da requerente em qualquer outro dia e horário, sob 

pena de descumprir as medidas impostas no Juízo Criminal e sofrer as 

penalidades lá advertidas.9. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 331859 Nr: 10684-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGMB, GBADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto, restando devidamente comprovado que a genitora é a 

detentora da guarda física da infante, bem como está em plena condição 

de exercer o seu poder família, com fulcro no artigo 301, “caput”, do 

Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência de natureza 

cautelar e, por conseguinte, DETERMINO A BUSCA E APREENSÃO da 

menor Gabriela Barros Acioly de Oliveira, atualmente sob a 

responsabilidade da avó materna, ora requerida, senhora Leonilda Moreira 

Barros, devendo a referida menor ser entregue a genitora Daiane Gabrielli 

Moreira Barros.7. Consigno que o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça devidamente 

acompanhado por um agente da infância e juventude e, ainda, de reforço 

policial caso o cumpridor da ordem entenda necessário. 8. Considerando 

que a parte requerida reside em outro Estado, excepcionalmente, dispenso 

a realização de audiência de tentativa de conciliação no presente feito. 9. 

Cite-se a parte requerida, para, querendo, contestar o pedido no prazo de 

05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir, nos termos do 

artigo 306 do CPC. 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005783-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FUMAGALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005783-98.2018.8.11.0015 AUTOR: IVETE FUMAGALLI RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA INITTIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE proposto por IVETE 

FUMAGALLI, em desfavor ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz que, “é 

pessoa física que desenvolve atividades rurais de agricultura e, por tal 

motivo emite nota fiscal da venda de seus produtos”, e que “acabou 

utilizando um formulário vencido para a emissão de algumas notas fiscais 

no ano de 2010, sendo multada , posteriormente, no ano de 2013 em razão 

do descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 78.560,40 

(setenta e oito mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos), 

através do Aviso de Cobrança Fazendária nº 35380/333/59/2013”. 

Informa, que “no ano de 2010, o Estado de Mato Grosso promulgou a Lei 

Estadual nº 9481/2010, que institui o Fundo Estadual de Desenvolvimento 

Social de Mato Grosso – FUNEDS, prevendo a possibilidade de 

parcelamento de débitos tributários pelos contribuintes com a concessão 

de anistia e remissão de juros de mora e multa. Desta forma, em 
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04.11.2013, a requerente aderiu ao programa por meio do Contrato de 

Parcelamento nº 10637121, realizando a quitação integral dos seus 

débitos, conforme disposto pela lei”. Sustenta, ainda, que “requerente foi 

surpreendida ao receber da SEFAZ-MT uma Notificação de Cumprimento 

de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 nº 234992/54/28/2016, informando 

que a Lei Estadual n° 9.481/2010 foi declarada inconstitucional pelo 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por ocorrência 

do julgamento da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE tombada 

sob o número 100642/2013, e, que, por tal motivo, todos os contratos de 

parcelamentos realizados por força da previsão da lei estadual foram 

cancelados e os débitos novamente lançados no Conta Corrente Fiscal 

dos contribuintes”, e que “apresentou junto a SEFAZ-MT um Pedido de 

Revisão de Lançamento dos valores constantes na Notificação nº 

243992/54/28/2016, o qual restou distribuído sob o nº 5213140/2017”, 

sendo este indeferido. Por fim, REQUER, como Tutela Antecipada a 

suspensão da exigibilidade dos valores lançados no Conta Corrente Fiscal 

da requerente, objetos da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial 

– ADI 100642/2013 nº 243992/54/28/2016, possibilitando , assim, a 

expedição e Certidão Negativa de Débitos Estaduais”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC/2015 adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, 

estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE 

DANO ou RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se 

refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação 

com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que 

desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a 

coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e 

o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Vejamos. Pretende a parte Requerente, em sede de 

TUTELA CAUTELAR, a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE dos VALORES 

LANÇADOS na Conta Corrente Fiscal da REQUERENTE, oriundos da 

NOTIFICAÇÃO de CUMPRIMENTO de DECISÃO JUDICIAL – ADI 

100642/2013 nº 243992/54/28/2016. Com a DECLARAÇÃO de 

INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Estadual nº 9.481/2010 e do Decreto nº 

526/2011 que instituiu o FUNEDS – Fundo de Desenvolvimento Social de 

Mato Grosso, por meio da AÇÃO DECLARATÓRIA de 

INCONSTITUCIONALIDADE nº 100642/2013 com efeitos “erga omnes” e 

“ex tunc”, o Requerido promoveu o CANCELAMENTO dos TERMOS de 

ACORDO (Termos nº 10637121,) e o RELANÇAMENTO dos CRÉDITOS 

então anistiados por meio daquela legislação. Nesse sentido, cumpre 

anotar que, em que pese a disciplina do art. 151, inciso II, do CTN prevê 

que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá com o 

depósito do seu montante integral, não se descura que o inciso V, do 

referido art. 151, do CTN, dispõe, também, como hipótese de SUSPENSÃO 

do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, a CONCESSÃO de MEDIDA LIMINAR ou de 

TUTELA ANTECIPADA, em OUTRAS ESPÉCIES de AÇÃO JUDICIAL, 

medidas essas que são de caráter excepcional diante da envergadura do 

direito ostentado. Logo, a DIRETRIZ para aplicação do inciso V, do art. 151, 

do CTN é no sentido de que somente quando o exame da casuística 

revelar, irrefutavelmente, a MANIFESTA RELEVÂNCIA do DIREITO 

INVOCADO e o EVIDENTE RISCO de DANO IRREPARÁVEL, poderá ser 

afastada a exigência do depósito integral do valor do crédito. Vejamos, 

portanto, como se POSICIONA a JURISPRUDÊNCIA acerca desse 

ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débitos 

fiscais. IPVA. Tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários. Indeferimento da medida. A suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do 

montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN e 

Súmula nº 112, C. STJ. Art. 151, inciso V, do CTN. Hipótese excepcional 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que demanda para sua 

deflagração o reconhecimento da irrefutável relevância do direito 

invocado, aliado ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que 

não se afigura no caso em tela IPVA. Presunção de constitucionalidade da 

Lei nº 13.296/08 mantida no julgamento da Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0158469-33.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão 

Especial deste E. Tribunal. R. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; 

AI 2203595-33.2016.8.26.0000; Ac. 9967992; São Paulo; Nona Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. 09/11/2016; DJESP 

18/11/2016). TRIBUTÁRIO, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. 

Antecipação de tutela. Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais. Empresa com inscrição estadual baixada 

na secretaria de tributação do estado. Surgimento de débitos tributários 

cerca de dois anos após a inatividade da empresa, referente a fatos 

geradores supostamente ocorridos em período no qual a empresa 

encontrava-se ativa. Ausência de comprovante de entrega das 

mercadorias faturadas e/ou de realização efetiva das operações. 

Presunção de certeza e liquidez da CDA que é afastada pelo conjunto 

probatório até então existente. Lavratura de boletim de ocorrência e outros 

indícios que conduzem à verossimilhança das alegações do 

autor/agravante. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 273, do CPC. 

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, 

do CTN. Conhecimento e provimento do recurso. Precedente. - a tutela 

antecipada, por ser uma antecipação dos resultados finais da demanda, 

exige que o magistrado faça um juízo de verossimilhança das alegações, 

detectando, outrossim, se há real receio de lesão de difícil reparação ou 

abuso de direito de defesa;. O requerimento antecipatório formulado pelo 

autor/agravante encontra amparo no art. 151, inciso V, do Código 

Tributário Nacional, eis que a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário;. Na 

atual sistemática comercial e fiscal, notadamente em face da virtualização 

das transações comerciais e da emissão da chamada nota fiscal 

eletrônica, não é só possível, mas até comum, a ocorrência de fatos como 

os narrados pelo autor/recorrente, pois qualquer empresa pode vir a 

faturar vendas e emitir notas em nome de outra sem que a operação 

tenha, de fato, se concretizado, e isso pelas mais diversas razões, que 

vão desde a fraude deliberada até o erro escusável;. A ausência de 

efetiva comprovação da entrega da mercadoria impede que se considere 

perfectibilizado o negócio, o que pode ser entendido, no presente caso, 

como a impossibilidade, ao menos por ora, de cobrança do crédito 

tributário oriundo de fatos geradores que não se encontram ainda 

devidamente comprovados. (TJRN; AI 2014.022823-0; Terceira Câmara 

Cível; Rel. Des. João Rebouças; DJRN 10/06/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO PARA SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITOS 

FISCAIS. TUTELA ANTECIPADA. Suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários, independentemente de depósito judicial. Admissibilidade. 

Inteligência do art. 151, V do CTN. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. Atendimento dos pressupostos legais. Prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação. Consistência do fato alegado. Comprovação 

da regularidade da empresa remetente e de existência das operações 

comerciais. Risco de dano irreparável decorrente da circunstância 

potencial de constrição do estabelecimento mercantil pelo Fisco, seja 

através de demandas judiciais, seja por meio de cadastros restritivos. 

Hipótese em que a declaração de inidoneidade das notas fiscais ocorreu 

em momento posterior à aquisição das mercadorias. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 

2076738-10.2014.8.26.0000; Ac. 7862913; São José do Rio Pardo; Nona 
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Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 

17/09/2014; DJESP 25/09/2014). Dessa forma, a pretensão Autoral, ao 

menos nessa FASE INCIPIENTE de Ação Declaratória, OSTENTA tais 

PREDICADOS, especialmente ante a declaração de inconstitucionalidade já 

mencionada, o relançamento dos débitos tributários e a notificação da 

Empresa Autora, ensejando, ao que parece em sede de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, o RELANÇAMENTO de DÍVIDAS PRESCRITAS, as quais foram 

então RECONSTITUÍDAS a partir de EQUÍVOCOS do Requerido na EDIÇÃO 

e REGULAMENTAÇÃO da Lei nº 9.481/2010 e Decreto 526/11, sendo 

impossível imputar ao contribuinte, que até que se prove o contrário 

estaria de boa-fé, o ônus desse erro de aplicação da norma jurídica. 

Confira-se PRECEDENTES SEMELHANTES, inclusive do C. STJ: 

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. IPTU. REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. CASO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 149 DO CTN. 

BENEFÍCIO FISCAL DO FATOR GLEBA. LEI MUNICIPAL Nº 4.591/1999 

REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.672/2001. PRÁTICA DA 

AUTORIDADE FAZENDÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO 

CONTRIBUINTE. PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 146 DO 

CTN). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. 

CRITÉRIO EQUITATIVO (ART. 20, §4º, CPC). REDUÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR; ApCiv 1341357-7; Londrina; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 16/06/2015; DJPR 

09/07/2015; Pág. 50). TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO PELO ENTE TRIBUTANTE DE BENEFÍCIO 

FISCAL JÁ REVOGADO. "FATOR GLEBA". PRETENSA REVISÃO DOS 

LANÇAMENTOS RELATIVOS AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. 

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ERRO 

DE DIREITO. ART. 146 DO CTN. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA 

MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA 

MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C. Cível - ACR 

01299780-1 - Rel.: Salvatore Antônio Astuti - J. 26.05.2015). “Deveras, o 

princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, 

do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração 

Tributária, consubstanciado na possibilidade de revisão do ato 

administrativo constitutivo do crédito tributário, somente pode ser exercido 

nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex Tributário, e desde que 

não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo decadencial 

qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do 

contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico 

perfeito”. (STJ; REsp 1.115.501; Proc. 2009/0003981-0; SP; Primeira 

Seção; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/11/2010; DJE 30/11/2010). PRESENTES, 

portanto, os REQUISITOS AUTORIZADORES do DEFERIMENTO do PEDIDO 

LIMINAR: “FUMUS BONIS JURIS”, analisado alhures, e o “PERICULUM IN 

MORA”, em razão dos débitos acumulados no Sistema Conta-Corrente 

Fiscal, bem como a eminente possibilidade de INSCRIÇÃO desses DÉBITOS 

em DÍVIDA ATIVA. Deste modo, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS da TUTELA CAUTELAR. Demais disso, a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao “status quo ante”. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA 

CAUTELAR na forma postulada e DETERMINO a SUSPENSÃO da 

EXIGIBILIDADE dos VALORES LANÇADOS na Conta Corrente Fiscal da 

REQUERENTE, objetos da NOTIFICAÇÃO de CUMPRIMENTO DE DECISÃO 

JUDICIAL – ADI 100642/2013 nº 243992/54/28/2016, possibilitando, assim, 

a EXPEDIÇÃO e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS. Quanto 

ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “ainda 

que a parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia 

integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma 

única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente 

de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das 

custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da 

inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a 

possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das 

custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, 

tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe 

são cabíveis. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 

Assim, DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em até 6 

(seis) PARCELAS, devendo o REQUERENTE ser CITADO para que, em 15 

(quinze) dias, se MANIFESTAR nos termos do §8º, parte final, do art. 98 

do CPC. CITE-SE, INTIMANDO o Requerido, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, 

consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Com a contestação, vista 

à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, 

conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006634-40.2018.8.11.0015 AUTOR: JOAO DIVINO PERDIGAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – ANTE ao 

PETITÓRIO de ID. Num. 14248540 - Pág. 1 e 2, ESCLAREÇO que, não 

merece acolhimento a antecipação do valor do procedimento ora 

vindicado, pois ao anuir em prestar o atendimento “judicial”, a empresa tem 

conhecimento da FORMA de TRAMITAÇÃO dos PAGAMENTOS, 

especialmente ante a NECESSIDADE de se OBSERVAR o PROVIMENTO nº 

02/2015-CGJ, o que DIFERE, em muito, do ATENDIMENTO na esfera 

PRIVADA, sendo impossível comparar. As DEMANDAS JUDICIAIS 

precisam observar os PRAZOS, JUNTADAS, CONTRADITÓRIO, 

principalmente quando envolve DINHEIRO PÚBLICO. Os PAGAMENTOS, 

respeitadas as formalidades, são EFETIVADOS, no entanto deve-se ter 

CONSCIÊNCIA que ainda estamos diante de PROCESSOS JUDICIAIS com 

todas as suas NATURAIS ESPECIFICIDADES. II – PORTANTO, REITERO a 

DECISÃO de ID. Num. 14213344 - Pág. 1 a 3 e, por conseguinte, 

NOTIFIQUE o prestador “LACIC”, para que cumpra o COMANDO JUDICIAL, 

realizando o procedimento “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE 

DE STENTS FARMACOLÓGICOS” de que necessita a parte AUTORA. 

Assim, DETERMINO ao TERCEIRO PRESTADOR que REALIZE o 

PROCEDIMENTO nos exatos termos da DECISÃO constante no ID. Num. 

14213344 - Pág. 1 a 3, sob pena de o Responsável Legal ser 

responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos do art. 77, 

inc. IV, § 2º, do CPC/2015; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269486 Nr: 9472-41.2016.811.0015

 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: LARISSA MÁRCIA JONASSON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20958/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 82/95, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257714 Nr: 2333-38.2016.811.0015

 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: CONSTRUTORA ROCHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, FLAMINIO VALÉRIO SPECIAN - OAB:4367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 154/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233991 Nr: 8080-03.2015.811.0015

 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: MARIA PIRES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT., SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca da contestação 

apresentada pela parte requerida Município de Sinop, às fls. 38/57, 

salientando que a parte requerida Estado de Mato Grosso, deixou de 

apresentar contestação embora devidamente citada, conforme fl. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260371 Nr: 3955-55.2016.811.0015

 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: JOZENE CAMARGO DALLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 16/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177442 Nr: 13245-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE SCHMITUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeço intimação de Vossa Senhoria para apresentar Cálculos 

atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260374 Nr: 3958-10.2016.811.0015

 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: JURACI CAIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 19/29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260018 Nr: 3722-58.2016.811.0015

 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: MARIVONE BAMPI, CRISTIANA ELUANA PAGNO 

FASCOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 48/54 e 102/120, sendo do Estado de Mato Grosso e 

o Município de Sinop, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278429 Nr: 15076-80.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA PATRÍCIA ANTONIASSI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 104/117, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251877 Nr: 19285-29.2015.811.0015

 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: MÁRCIA CRISTINA MURILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDIANE ARECO 

MATZENBACHER - OAB:14007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SINOP-MT - 

OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 127/148, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 197165 Nr: 267-56.2014.811.0015

 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: ZAVA MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 
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OST - OAB:14698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovane Gualberto de 

Almeida - OAB:17.809

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 185/218 do DETRAN 

e 219/222 do ESTADO, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257935 Nr: 2472-87.2016.811.0015

 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: CLARICE DE SOUZA DE MELO, JULIANE SOUZA DE 

MELO

 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:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 79/89, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190080 Nr: 11524-15.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ETELVINO ALVES, LOURDES ELOÍNA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 106/136, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221974 Nr: 847-52.2015.811.0015

 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: MOIZES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 116/129, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207625 Nr: 9125-76.2014.811.0015

 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: ILOIR MACIEL DOS SANTOS, TANIA MARY PASETTI

 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:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 103/122, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214223 Nr: 14358-54.2014.811.0015

 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: KAUÊ FERNANDO BORIN SAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que a parte requerida, 

apresentasse contestação, embora devidamente citada/intimada conforme 

fls. 35, razão pela qual, expeço intimação ao autor para que se manifeste 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 3813-71.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI, LAURO 

ANTÔNIO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:Subprocurador-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO EXECUTADO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE 

A IMPUGNAÇÃO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177591 Nr: 13404-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FRANCISCO TRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO e dou fé, conforme pelo artigo 162, § 4º do CPC manifestação 

quanto a decisão, de fls. 146, salientando que o requerido e Capítulo 2, 

seção 17 e item 2.17.4-VI, que decorreu o prazo para esteve com os 

presentes autos em carga, 03.07.2018 á 12.07.2018.

Razão pela qual intimo a parte requerente para requerer o que lhe é de 

direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007075-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BERNACHI BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007075-21.2018.8.11.0015 AUTOR: VIVIANE BERNACHI BATISTA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por VIVIANE BERNACHI BATISTA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente “encontra-se na 10ª 

(DÉCIMA) semana de gravidez, do seu primeiro filho, e conforme se 

verifica do Atestado, foi constatado que é portadora de “TROMBOFILIA 

ADQUIRIDA”, o que torna a gravidez como de alto risco”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA para que os Requeridos forneçam o 

medicamento denominado ENOXAPARINA 60MG pelo prazo de até 30 

(trinta) dias após o parto. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão 

do(s) Laudo(s) Médico(s) de ID. Num. 14225756 - Pág. 1 a 3. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do(s) medicamento(s) “ENOXAPARINA 60 MG, pelo prazo de 

até 30 (trinta) dias após o parto.” devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. 

“ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM 

e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS 

MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, 

deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e 

PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA 

PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado de ID. Num. 14225756 - Pág. 1 a 3. Com a contestação, vistas à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007045-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007045-83.2018.8.11.0015 AUTOR: SIMONE PAGOTTO DOS REIS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por SIMONE PAGOTTO DOS REIS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente “encontra-se na 10ª 

semana de gestação, tem histórico de aborto com 39 semanas de 

gestação, é portadora de Síndrome do Anticorpo-Antifosfolípide”. (sic) 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA para que os Requeridos 

providenciem a imediata entrega do medicamento ENOXAPARINA 40 MG 

para a requerente, para uso durante toda a gestação e mais 30 (trinta) 

dias após parto. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 
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os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão 

do(s) Laudo(s) Médico(s) de ID. Num. 14211427 - Pág. 1. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do(s) medicamento(s) “ENOXAPARINA 40 MG, durante toda 

a gestação, mais 30 (trinta) dias após o parto” devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. 

“ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM 

e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS 

MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, 

deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e 

PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA 

PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado de ID. Num. 14211427 - Pág. 1. Com a contestação, vistas à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.
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VALMI COSTA VIEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006482-89.2018.8.11.0015 AUTOR: VALMI COSTA VIEIRA SILVA 

JUNIOR RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o “PROCEDIMENTO 

DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA LUXAÇÃO DO ACETÁBULO 

ESQUERDO”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de ID. 

Num. 14178079 - Pág. 1 e 2, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou 
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quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar 

IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os 

RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas 

SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA 

na hipótese do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do 

descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – 

CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como 

mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, 

AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes 

autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007007-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007007-71.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA DA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO proposta por MARCIA DA ROSA em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente 

“encontra-se em Gestação de alto risco em curso, devido à hipertensão 

arterial crônica, diabetes mellitus tipo 2 e trombofilia por deficiência de 

proteínas S, conforme consta no documento que segue em anexo a esta 

exordial, firmada pela médica que atendeu o paciente, Dra. Claudia Queiroz 

Barbosa (CRM-MT 8129/RQE - 3374)”. Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA no sentido de compelir os REQUERIDOS a fornecerem, com 

urgência, o(s) medicamento(s) CLEXANE 40 mg/0,4ml, até o final da 

gestação, sendo estendido por mais trinta dias após o parto”. 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise 

da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo 

entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do(s) Laudo(s) 

Médico(s) de ID Num. 14183326 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do(s) medicamento(s) “CLEXANE 40 mg/0,4ml, até o final da 

gestação, sendo estendido por mais 30 (trinta) dias após o parto” 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito 

Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado de ID. Num. 14183326 - Pág. 1. Com a contestação, vistas à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006507-05.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SABA CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006507-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: SABA CONSTRUCOES E 

OBRAS EIRELI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (com Pedido de 

Tutela de Urgência), proposta por SABÁ CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI, 

em desfavor da ESTADO DO MATO GROSSO. Aduz o Requerente que 

“Em data de 07.06.2015 às 14h03min foram apreendidos, depositados e 

lavrado o respectivo termo, perante o Posto Fiscal Henrique Peixoto 

(Araguaia MT/GO), de bens de propriedade da Autora quando realizava a 

remessa dos bens de um estabelecimento filial (situado na cidade de 

Primavera/PA) para outro (situado na cidade de Sinop/MT), conforme 

DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica que acompanhava 

os bens”. Informa, que “A apreensão e depósito dos bens da Autora 

operaram-se sob o argumento de que houve infração ao disposto pelos 

artigos 35, § 1º e §2º, da Lei 7.098/1998 c/c art. 375 e art. 376, do 

RICMS-MT, descrevendo a autoridade, através do Termo de Apreensão e 

Depósito nº 1120778-0 (anexo), como ato infrator o “envio de mercadoria 

em operação interestadual de remessa de bens tendo como natureza da 

operação 6.554 remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do 

estabelecimento destinados à empresa SABA Engenharia de Obras LTDA, 

CNPJ nº 11.920.184/0001-96, sem inscrição estadual, estabelecida no 

Município de Sinop- MT, com CNAE principal 49.30-2-02 – Transporte 

rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional”. Sustenta que “Em virtude do 

contrato para a prestação de serviços acima citados a Autora deslocou 

os bens de sua propriedade de uma filial para outra para a realização 

destes serviços, bens que foram apreendidos e que estavam sendo 

utilizados pela Autora, também em realização de obras de construção 

pesada, no Município de Primavera/PA local onde a Autora também 

possuía filial constituída com inscrição no CNPJ/MF sob o nº 

11.920.184/0004-77. Contudo, as obras realizadas em Primavera/PA foram 

finalizadas, motivo pelo qual houve o encerramento das atividades da 

Impetrante naquela localidade e com isso promoveu a baixa definitiva 

daquela filial, conforme demonstra o anexo Cartão CNPJ”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência que determine “a imediata suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário cobrado pelo Réu através da ‘Conta 

Corrente Fiscal nº 1827887”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o Requerente pretende a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário em razão de transferência da 

mercadoria de um estabelecimento para o outro da mesma pessoa jurídica. 

Neste sentido, vale ressaltar as seguintes informações apresentadas por 

meio de documentos juntados aos autos: 1 – Em ID. 13961173 a 

REQUERENTE apresenta a SÉTIMA ALERAÇÃO CONTRATUAL, que em 

sua cláusula segunda aduz que a sede da empresa é na cidade de 

Londrina – Paraná, e em sua cláusula quarta informa as filiais da mesma 

nas cidades de Sinop – Mato Grosso e Chapadão do Céu – Goiás; 2 – Em 

ID. 13961188 é juntado Termo de Apreensão e Depósito nº 1120778-0, 

que aduz em Pág. 4 que “considerando-se os CNAES secundários da 

empresa, ainda que a mesma somente desenvolve essas atividades 

relacionadas à construção civil – haverá a necessidade de possuir 

inscrição estadual em Mato Grosso, visto estar promovendo a circulação 

de bens e mercadorias, tudo nos termos do art. 426 e 430 do RICMS/MT e, 

consequentemente, a respectiva emissão da NFI previstas nos artigos 375 

e 381 do RICMS/MT; 3 – Em ID. Num. 13961188 - Pág. 7-8 é apresentado 

Nota Fiscal quanto aos maquinários para o transporte dos mesmos; 4 – Em 

ID. Num. 13961188 - Pág. 9 e Num. 13961226 - Pág. 2 é apresentado 

cartão CNPJ da filial da REQUERENTE da cidade de Sinop; Assim, 

verifica-se que a REQUERENTE possui estabelecimento filial perante a 

cidade de SINOP, a qual os equipamento do Termo de Apreensão foram 

encaminhados, conforme nota fiscal, bem como cartão CNPJ. Neste 

sentido, verifica-se que ICMS é o imposto devido sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Vejamos: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA 

PREVENTIVO – TRANSFERÊNCIA DE BENS DE SUA PROPRIEDADE PARA 

FILIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – AUSÊNCIA 

DE FATO GERADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR – AMBITO MAIS RESTRITO – RECURSO 

PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera 

transferência, ainda que interestadual, de bens do ativo imobilizado entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ). 2. É cabível 

o Mandado de Segurança na forma preventiva quando o impetrante visa 

se resguardar de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre 

operações de mero deslocamento de mercadorias/maquinários entre 

estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, destarte, sem 

que haja o intuito de mercancia (venda da mercadoria). Precedentes do 

STJ. (AgRg no AgRg no Recurso de Mandado de Segurança Nº 30.616 – 

AC- 2009/0196434-4). 3. Agravo parcialmente provido. (TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 147313/2013 - CLASSE 

CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL) APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS 

DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE 

TITULARIDADE DO BEM - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na linha da 

jurisprudência pacífica do STF e do STJ, não constitui fato gerador do 

ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte. (...) (STJ - 2ª T., Resp 130.430, 

Min . Ari Pargendler, j. 1.12.97, DJU 15.12.97). (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 73686/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

DIAMANTINO) Logo, a simples transferência da mercadoria de um 

estabelecimento para o outro da mesma pessoa jurídica, mesmo que para 

fora do Estado, não constitui fato gerador para a incidência de ICMS sobre 

o produto transportado. Desta feita, o IMPETRANTE, ainda esta 

assegurado pela Súmula 166 do STJ que aduz em seu texto a não 

incidência de ICMS aos produtos transportados de um estabelecimento 

para outro da mesma pessoa jurídica, vejamos: “Súmula 166/STJ - Não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” Por outro lado, 
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uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do 

“fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a 

demora da prestação jurisdicional, causaria o perecimento do direito. 

Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja se precavendo em não 

ter que pagar débito, supostamente, indevido, e diante da possibilidade de 

manutenção/restrição de crédito junto às instituições financeiras, entendo 

que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o 

deferimento da cautelar “in limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do 

CPC/2015). Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade 

de inclusão do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro 

ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o 

REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da 

TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao 

“status quo ante”, sem prejuízo, podendo a inscrição voltar a ser inserida 

nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e o PROTESTO voltar ter 

EFEITOS. Logo, presentes os REQUISITOS para a CONCESSÃO da 

MEDIDA LIMINAR, quais sejam PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE 

DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, o DEFERIMENTO é 

MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido 

de DETERMINAR a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO lançado em Conta Corrente Fiscal nº 1827887. CITE-SE o 

Requerido, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006749-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERTITOP FERTILIZANTES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006749-61.2018.8.11.0015 AUTOR: FERTITOP FERTILIZANTES LTDA - 

EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, “IN INITIO LITS” E “INAUDITA ALTERA PARS” proposta por 

FERTITOP FERTILIZANTES LTDA. – ME em desfavor do ESTADO DE 

MATRO GROSSO. Aduz a Requerente que “é empresa filial legalmente 

constituída, possuindo matriz estabelecida na cidade de Maringá-PR, 

conforme atos constitutivos em anexo, atuando no comércio atacadista de 

defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo” e que “No 

dia 03/10/2011, registrou a alteração contratual (3º aditivo incluso) na 

Junta Comercial, e no dia 18/10/2011, realizou o cadastramento na 

SEFAZ-MT, conforme se denota dos documentos acostados, recebendo a 

Inscrição Estadual Provisória nº 13437217-4 e CNPJ/MF sob o nº 

11.374.701/0002-98”. Informa que “tendo interrompido o procedimento de 

abertura da filial, a Inscrição Estadual da ora Autora fora prontamente 

suspensa, ainda em 19/12/2011, por não haver cumprimento da 

apresentação do Alvará de Funcionamento na Prefeitura Municipal, 

conforme extrato de indeferimento”, e que “em razão do não seguimento 

da abertura da filial, a Autora deixou então de recorrer à Taxa de 

Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que a Autora nem chegou a 

iniciar, a executar ou desenvolver os seus objetivos sociais nesta urbe, 

sobrevindo a desnecessidade de pagamento da referida taxa, porquanto 

ausente o fato gerador desse tributo”. Sustenta, que “que o Laudo de 

Vistoria 4493/2013, em anexo, expedido pela Prefeitura de Sinop-MT, 

demonstra que a empresa nem sequer tinha sede e instalações no 

endereço indicado para sua constituição, sendo prontamente indeferido 

pelo órgão local” e que “recentemente a ora Autora foi surpreendida pela 

existência da CDA nº 2017503254, no valor de R$ 17.717,76 (dezessete 

mil, setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), a título de 

TACIN (2012/2015), tributo este constituído de ofício pelo Fisco Estadual e 

cujo título executivo extrajudicial encontra-se indevidamente protestado em 

cartório de títulos e documentos”. Por fim, REQUER, como TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE que determine “(i) suspenção da exigibilidade 

dos débitos fiscais a título de TACIN gerados indevidamente pelo Aviso de 

Cobrança II nº 1681885 e que deu origem à CDA nº 2017503254; (ii) 

expedição de ofício ao Cartório de 2º Ofício de Sinop-MT, para que 

suspenda o apontamento de Protesto nº 135-10/04/2018; além de (iii) 

possibilitar à Autora a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito 

de Negativa, ao menos até o julgamento final da presente lide, sob pena de 

multa diária e/ou providências que assegurem a execução da tutela de 

urgência antecipada ora requerida;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É 

o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. Vejamos. A OBJEÇÃO AUTORAL jaza sobre a 

suposta dívida decorrente de da CDA nº 2017503254, no valor de R$ 

17.717,76 (dezessete mil, setecentos e dezessete reais e setenta e seis 

centavos), a título de TACIN (2012/2015). ~ Nesse sentido, cumpre 

esclarecer que trata-se de DÍVIDA TRIBUTÁRIA regida pelo CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL. Pois bem. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

traz em suas HIPÓTESES de cabimento da almejada SUSPENSÃO da 

EXIGIBILIDADE que quando presente quaisquer das hipóteses elencadas 

no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em 

seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário mediante DEPÓSITO realizado de FORMA INTEGRAL da DÍVIDA. 

Ou seja, a SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO o CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL autoriza tal ato somente quando presente quaisquer das 

hipóteses elencadas no artigo 151 e incisos, que, aliás, prevê em seu 

inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

mediante DEPÓSITO realizado de FORMA INTEGRAL da DÍVIDA. Desta 

forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do “periculum in 

mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua pretensão 

autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, causaria o 

perecimento do direito. Contudo, considerando que o REQUERENTE esteja 

se precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, indevido, 

entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário 

para o deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto ao “periculum in 

mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do 

REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO 
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de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida 

liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE tenha seu 

NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta 

forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas 

SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos 

negativos dele decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser 

efetuado com cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de 

proteção à imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve 

nortear as relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja 

DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de 

SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, 

este Juízo entende que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO 

dos seus EFEITOS. O SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o 

POSICIONAMENTO aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS 

a EFETIVAÇÃO do PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos 

seus EFEITOS, em substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o 

seu cancelamento ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De 

acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as 

medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de 

dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela 

suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na 

pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido. 

(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto 

houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao 

protesto, não há como cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido 

pela Autora em sua peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. 

Nesse sentido, cumpre anotar que, em que pese a disciplina do art. 151, 

inciso II, do CTN prevê que a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário se dá com o depósito do seu montante integral, não se descura 

que o inciso V, do referido art. 151, do CTN, dispõe, também, como 

hipótese de SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, a CONCESSÃO de 

MEDIDA LIMINAR ou de TUTELA ANTECIPADA, em OUTRAS ESPÉCIES de 

AÇÃO JUDICIAL, medidas essas que são de caráter excepcional diante da 

envergadura do direito ostentado. Logo, a DIRETRIZ para aplicação do 

inciso V, do art. 151, do CTN é no sentido de que somente quando o 

exame da casuística revelar, irrefutavelmente, a MANIFESTA RELEVÂNCIA 

do DIREITO INVOCADO e o EVIDENTE RISCO de DANO IRREPARÁVEL, 

poderá ser afastada a exigência do depósito integral do valor do crédito. 

Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, 

podendo a inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao 

CRÉDITO e o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a 

LIMINAR postulada no sentido de: (i) SUSPENDER a EXIGIBILIDADE dos 

DÉBITOS FISCAIS a título de TACIN gerados pelo Aviso de Cobrança II nº 

1681885 e que deu origem à CDA nº 2017503254; (ii) SUSPENDER os 

efeitos do PROTESTO, apontamento de Protesto nº 135-10/04/2018; (iii) 

AUTORIZAR a EMISSÃO de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de 

Negativa, até o julgamento final da presente lide, salvo a EXISTÊNCIA de 

DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório da 

2º Ofício extrajudicial de Sinop, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no 

prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo 

legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006741-84.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: GERMANO DE FREITAS 

SERVICOS LTDA - ME REPRESENTANTE: ADEMIR GERMANO DE FREITAS 

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS proposta por A.W.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, neste 

ato representado por ADEMIR GERMANO DE FREITAS, em face da Prefeita 

do Município de Sinop-MT – Sra. Rosana Martinelli. Aduz a inicial que “a 

empresa ora impetrante participou do processo licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº para 25/2018 REGISTRO DE PREÇO nº 43/2018 

do Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, datado de 11/06/2018, cujo objeto é a 

Contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA em manutenção completa, 

aquisição de recarga de gás e peças para reposição, reparo e conserto e 

instalações de APARELHOS CONDICIONADORES DE AR para atender as 

necessidades da Administração Municipal de SINOP/MT”. Estende 

afirmando que “não se sagrou vencedora, vez que as empresas ELETRO 

FRIO SINOP EIRELI e JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO ME (TEC MASTER), 

também foram consideradas habilitadas e participaram junto da Impetrante 

A.W.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA da fase de lances do pregão acima 

descrito, vencendo a 1º empresa por perfazer menor lance entre os 

concorrentes”. Informa também que “inconformados com a habilitação das 

empresas acima descritas, a Impetrante apresentou recurso 

administrativo” e que “ao julgar o recurso administrativo, a pregoeira 

negou-lhe provimento”. Por essa razão, postula pela CONCESSÃO da 

TUTELA ANTECIPADA para “revogar ou cancelar a sessão de lances 

verbais e a não habilitação ou não classificação das propostas de preços 

para a sessão de lances das 2 (duas) empresas irregulares, a ELETRO 

FRIO SINOP EIRELI e a JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO ME (Tec Master), 

visto que, ambas não contemplam aos requisitos de habilitação do edital, 

como já discorrido, para que a sessão seja retornada à CONDIÇÃO INICIAL 

DE LANCES, sendo iniciada nova sessão de lances partindo dos valores 

iniciais e com os licitantes remanescentes que tiverem suas propostas 

comerciais classificadas, conforme item 10.2 do edital”, e “Caso não seja 

esse Vosso Entendimento, o que não se espera, requer subsidiariamente 

a de todo o certame – Pregão revogação ou cancelamento Presencial Nº 

25/2018 SRP 43/2018, para que assim, seja realizada nova publicação e 

abertura do certame”. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 399 de 480



segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, as relevâncias dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS. Senão vejamos: “In 

casu”, o REQUERENTE pretende “revogar ou cancelar a sessão de lances 

verbais e a não habilitação ou não classificação das propostas de preços 

para a sessão de lances das 2 (duas) empresas irregulares, a ELETRO 

FRIO SINOP EIRELI e a JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO ME (Tec Master), 

visto que, ambas não contemplam aos requisitos de habilitação do edital, 

como já discorrido, para que a sessão seja retornada à CONDIÇÃO INICIAL 

DE LANCES, sendo iniciada nova sessão de lances partindo dos valores 

iniciais e com os licitantes remanescentes que tiverem suas propostas 

comerciais classificadas, conforme item 10.2 do edital”, e “Caso não seja 

esse Vosso Entendimento, o que não se espera, requer subsidiariamente 

a de todo o certame – Pregão revogação ou cancelamento Presencial Nº 

25/2018 SRP 43/2018, para que assim, seja realizada nova publicação e 

abertura do certame”. Neste sentido, vale destacar do EDITAL DE 

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018 SRP 43/2018, as seguintes 

informações quanto a habilitação dos interessados: 9. DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO 9.1 Será considerada habilitada a proponente que 

apresentar os documentos relacionados nos subitens abaixo, desde que 

atendidos os requisitos especificados nas observações deste item. 9.1.1 

Habilitação Jurídica 9.1.2 Registro comercial, no caso de empresa 

individual, ou; 9.1.3 Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou 

contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, ou; 9.1.4 Inscrição no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em 

exercício; 9.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. Obs.: Os documentos relacionados nos 

subitens 9.2.1. a 9.2.3 não precisarão constar no envelope “Documentos 

de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão. 9.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 9.2.1 Prova de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 9.2.2 Prova de 

inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 9.2.3 Prova de regularidade para com 

a Fazenda Federal (incluindo INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 9.2.4 Prova de 

regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 9.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em data não superior a 

180 dias da data de abertura do certame. 9.3 Qualificação 

Econômico-Financeira 9.3.1 Certidão negativa de falência e concordata, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não 

superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro 

prazo não constar do documento. 9.4 Declaração de Inexistência de Fato 

Impeditivo e de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho 9.4.1 As 

proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo 

responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, 

bem como a situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo - VII – Modelo 

de Declaração. 9.5 Qualificação Técnica 9.5.1 Certidão de registro ou 

inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) em nome da licitante, emitida pelo CREA da jurisdição 

da sede da licitante. Em ID. Num. 14068829 - Pág. 1 é juntado CERTIDÃO 

DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, da empresa ELETRO FRIO SINOP 

EIRELI vencedora do Pregão em questão, informando: “Registrada para: 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS 

DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

ELÉTRICA”. (...) “Responsável Técnico da Matriz; Titulação: Engenheiro 

Eletricista; Atribuições Legais: ART. 8 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO 

CONFEA.” Logo, verifica-se que o EDITAL exige apenas o registro ou 

inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) em nome da licitante, não exigindo o cadastro de 

profissional específico para a execução do trabalho. Vejamos, 

entendimentos análogos: ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. AQUISIÇAO DE 

PRODUTOS E CONSEQÜENTE MANUTENÇAO. EDITAL QUE PREVÊ A 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇAO DE ATESTADOS DE PRÉVIO QUE 

COMPROVEM QUE AS EMPRESAS LICITANTES JÁ FORNECERAM PELO 

MENOS CEM PRODUTOS SIMILARES AO LICITADOS EM OUTRAS 

OPORTUNIDADES (CLÁUSULA DE FORNECIMENTO MÍNIMO). 

POSSIBILIDADE. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. ART. 30, INC. II, 

DA LEI N.8.666/93. RAZOABILIDADE. 1. A regra editalícia atacada possui a 

seguinte redação: "10.3. - Atestados de capacidade técnica: a) a licitante 

deverá apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecidos 

por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado deque a empresa 

forneceu equipamentos de mesma natureza e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

Somente serão aceitos atestados em que a licitante forneceu, no mínimo, a 

quantidade abaixo definida de equipamentos do item a que está 

concorrendo. [...] b.1) para o subitem 1.1: 100 (cem) terminais de 

auto-atendimento". 2. O recorrente insurge-se alegando violação ao art. 

30, 1º, inc. I, da Lei n. 8.666/93, na medida em que, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, não pode o ente licitante exigir 

atestado de quantidade mínimas de fornecimento prévio de produtos para 

outras entidades públicas ou privadas. 3. A pretensão do recorrente não 

encontra guarida no dispositivo citado, que trata apenas das licitações de 

obras e serviços - enquanto, na espécie, tem-se caso de licitação para 

aquisição e manutenção de produtos (terminais de auto-atendimento para 

Tribunal de Justiça). 4. Assim sendo, há atração da aplicação do art. 30, 

inc. II, da Lei n. 8.666/93 que, reportando-se à necessidade de 

comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em quantidades com o objeto licitado (capacidade 

técnico-operacional), implícita e logicamente permite que editais de licitação 

tragam a exigência de fornecimento mínimo de equipamentos similares em 

outras oportunidades, desde que tal cláusula atenda aos princípios da 

razoabilidade (como é o caso, pois a licitação tinha como objetivo a 

aquisição de 200 terminais e exigia-se dois atestados de fornecimento 

prévio de, no mínimo, 100 terminais). 5. Recurso ordinário não provido. 

(Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA : RMS 24665 RS 2007/0172478-6) Diante disso, vale 

ressaltar que o EDITAL se torna a lei entre as partes do CERTAME, eis que 

o que está descrito no edital é a regra que deverá ser seguida, vejamos: 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA. INOSERVÂNCIA. NULIDADE 

DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. O edital é considerado lei interna 

do procedimento administrativo adotado, vinculando todos aqueles que 

optarem por fazer parte do concurso por ele regido. Mostra-se nulo, 

portanto, o certame quando o edital é descumprido, mormente em questão 

relativa à comissão coordenadora e fiscalizadora, vez que responsável 

pela análise da lisura de todo o processo seletivo, bem como da prévia 

avaliação dos requisitos para admissão dos candidatos. (TJ-MG - REEX: 

10473130027666001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 

15/06/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/06/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. EDITAL. LEI DO 

CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCIPIOS DA MORALIDADE E 

LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I 

- O edital é o ato normativo editado pela administração pública para 

disciplinar o processamento de qualquer concurso público, 

consubstanciando-se em verdadeira lei para o mesmo. II - O princípio da 

vinculação ao edital, consectário dos princípios da legalidade e moralidade 

da Administração Pública, determina, em síntese, que todos os atos que 

regem o concurso público devem estrita obediência àquele, vinculando, em 

caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que 

conflitem com regras e princípios de ordem legal ou constitucional. III - A 

Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que 

considerar necessários à satisfação do interesse público. A exigência de 

documentos previstos no edital é necessária para que se evitem eventuais 
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ardis para beneficiar determinado candidato em detrimento de outro. IV - 

Segurança denegada. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - MS: 0078352015 

MA 0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, 

Data de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 

Data de Publicação: 21/10/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS - TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF) - REPROVAÇÃO 

- SITUAÇÃO DE SAÚDE - PREVISÃO EM EDITAL - LEI ENTRE AS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. É cediço que o Edital de concurso faz Lei entre as 

partes, regendo as normas aplicadas aos candidatos e à administração 

pública. Uma vez inscrito no concurso público, tem-se que o candidato 

concorda e aceita as normas regentes do exame, submetendo-se, 

portanto, ao edital. (...) (TJ-MG - AI: 10024132543653001 MG, Relator: 

Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 6ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) De outro lado, 

verifica-se que, a AUTORIDADE indicada como COATORA, agiu em 

conformidade com a LEI. Assim, diante da ausência de comprovação não 

se pode dizer que o ato da Autoridade possui vício, ou seja, diante da 

documentação acostada não se vislumbra abuso de poder, uma vez que 

não se trata de inércia do IMPETRADO. Vejamos: APELAÇÃO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA 

— IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE — 

INADMISSIBILIDADE. Ausente prova pré-constituída do ato reputado ilegal, 

praticado pelas autoridades indicadas coatoras, a decisão que indefere a 

inicial de mandado de segurança deve ser mantida, uma vez que não se 

admite impetração contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 

70413/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Deste modo, NÃO 

HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, 

razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos 

moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de 

consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º 

e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007019-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007019-85.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA LUCAS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando 

que na presente demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta 

ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL). Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005145-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITO GREGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIAINE MARTINS FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005145-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VITO GREGGIO REQUERIDO: 

EDIAINE MARTINS FREITAS Vistos, etc. I – Em detida análise dos autos, 

verifico que a Defensoria Pública atua no presente feito e não sendo 

possível o comparecimento da ilustre Defensora no período matutino, 

RETIFICO parcialmente o despacho retro e DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO para o dia 28 de agosto de 2018 às 14h00min; II – Outrossim, 

mantenho os demais termos do despacho de ID. 14188151. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007255-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007255-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARLEI PISONI REQUERIDO: 

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS Vistos etc. I – Em detida análise 

dos autos, verifico que a Defensoria Pública atua no presente feito e não 

sendo possível o comparecimento da ilustre Defensora no período 

matutino, RETIFICO parcialmente o despacho retro e DESIGNO AUDIÊNCIA 

de INSTRUÇÃO para o dia 28 de agosto de 2018 às 14h30min; II – 

Outrossim, mantenho os demais termos do despacho de ID. 14188151. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013384-41.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013384-41.2015.8.11.0015. REQUERENTE: MARLI APARECIDA GOMES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifico que a exequente postula em ID n. 10936607 pela liberação da 

quantia de R$ 6.278,81 em seu favor, bem como, requer ainda a intimação 

do promovido Banco Celetem S/A, para que em quinze dias pague o valor 

que entende ser remanescente de R$ 510,97 (quinhentos e dez reais e 

noventa e sete centavos). Contudo, em análise do cálculo elaborado pelo 

contador judicial em ID. 10921329, verifico que há um saldo de R$3.186,91 

a ser liberado em favor da exequente, e o remanescente de R$3.091,93 a 

ser liberado em favor das requeridas. Com efeito, a fim de esclarecer a 

divergência dos valores alhures, e, considerando que até a presente data 

as requeridas não foram intimadas para se manifestarem quanto a planilha 

elaborada pelo contador, decido: I – Intime-se a exequente para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, se manifeste nos autos, juntando planilha 

individualizada e pormenorizada do débito exequendo em face de cada 

uma das partes requeridas (BANCO BRADESCO e BANCO CETELEM), bem 

como, para que se manifeste quanto ao cálculo do contador judicial, em 
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que vislumbra que há um saldo de R$3.186,91 a ser liberado em favor da 

exequente, e o remanescente de R$3.091,93 a ser liberado em favor das 

requeridas, requerendo assim a exequente o que entender de direito, sob 

pena de preclusão. II – No mais, com a juntada da planilha de Mov. 

10921329 e a petição da exequente de ID. 10936607, em respeito ao 

contraditório, determino a intimação das executadas para que no prazo de 

5 dias manifestem-se, requerendo o que entenderem de direito, sob pena 

de preclusão. III - Transcorrido os prazos descritos no item “I” e “II”, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me IMEDIATAMENTE concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. SINOP, 17 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006571-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO (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)

 

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: 1006810-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012173-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FJACOBS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1012173-21.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

19.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZABETE FJACOBS - ME Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) 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: 1012173-21.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

19.000,00; 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, 18 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: 8012394-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

SAYONARA GORETTI BIOLCHI OAB - MT0016576A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT0020092A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013464-05.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RICARDO FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013464-05.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: CARLOS RICARDO FERNANDES Vistos etc. 

CUMPRA-SE o item “II” da decisão proferida em ID 11175028, a ser 

cumprido no endereço do executado informado em mov. 11863514, pelo 

exequente. Oportunamente concluso. SINOP, 18 de julho de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011384-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY BALTAZAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011384-34.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROSIMEIRY BALTAZAR 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011384-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY BALTAZAR ALVES (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011384-34.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROSIMEIRY BALTAZAR 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução do 

julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006971-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SAADJEAN DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006971-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO SAADJEAN DE 

CAMPOS REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. I - Intime-se a 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, 

juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 

6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, concluso para 

apreciação do pleito de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & CAVALHEIRO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001502-36.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOPES & CAVALHEIRO 

LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1001502-36.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 37.480,00; 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, 18 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: 8012003-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012003-61.2016.8.11.0015. REQUERENTE: WILLIAN RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, BACKES & SOUZA 

LTDA - EPP Vistos, etc. Em atenção ao certificado em Mov. 1393710, e 

considerando que há dois valores a serem liberados em favor do 

exequente, decido: I - EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos 

valores INCONTROVERSOS que constam vinculados aos presentes autos 

Id. 10887215 e 11066791, PROCEDA-SE com a liberação em favor da 

parte exequente. II - INTIME-SE a executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 6 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007732-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1007732-94.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LESLIE KARINE MION CAZARI 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Da análise 

dos autos, vislumbro que as partes entraram em acordo conforme consta 

da Minuta de Acordo, encartadas ao id. 11549022, para por fim ao litígio. 

Com efeito, a composição em análise se refere a bens patrimoniais das 

partes, certo ainda que ambas são totalmente capazes para o ato. Logo, 

não há óbice legal que impossibilite o reconhecimento judicial da 

composição. Posto isto, HOMOLOGO o acordo para que produza seus 

efeitos legais, tornando-o um título executivo judicial (art. 515, inc. II, CPC). 

Ato contínuo, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012336-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANAIR MARTINS SIQUEIRA 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

I - Das Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, as 

rejeito. II - Mérito: Em síntese, aduz a requerente que, em que pese não ter 

receita médica, o vendedor da requerida forçou a compra de óculos de 

grau pela mesma, sendo pago pelo produto uma entrada de R$400,00 e 

parcelado o restante em dez vezes de R$232,70. Verbera que, no dia 

seguinte, verificou em outras óticas que preço cobrado pela requerida 

está muito acima do preço das outras óticas, razão porque procurou a 

mesma para cancelamento da compra, sendo informada que não seria 

possível, tendo em vista que os óculos já estavam prontos. Sustenta ainda 

que que até o presente momento os óculos não lhe foram entregues, 

razão porque pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se 

abstenha de cobrar as faturas do produto, bem como de inserir seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Em sua peça de bloqueio, a 

requerida alega que o produto está disponível para entrega desde um dia 

após a compra, e que não fora retirado por mera liberalidade da autora. 

Conforme id. 2257948, fora concedido os efeitos da tutela de urgência, e 

deferido a inversão do ônus da prova, isto porque o requerente 

demonstrou, por meio dos documentos juntados que, a priori, houve a 

compra do produto e estão sendo cobradas as parcelas relativas ao 

mesmo, todavia, segundo se alega os óculos não lhe foram entregues, em 

que pese a requerida alegar que estavam prontos, tratando-se de 

verdadeira prova negativa a ausência de entrega do produto, cabendo à 

demandada a prova quanto à entrega temporânea do mesmo. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer que comprove a entrega do produto, aliás não apresentou 

nenhum documento com sua defesa. Embora seja possível reconhecer 

que a reclamante tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até 

incômodo com a prestação do serviço das empresas reclamadas, 

entretanto, não vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a 

ponto de ensejar reparação por dano moral como pretendido. Insta 

salientar, que a prova carreada aos autos, não enseja suficiência 

probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor 

natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores 

repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, 

um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral 

ou pessoal. Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho assevera que: “(...) só 

deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., p. 

99). Vide o entendimento Jurisprudencial sobre o mero aborrecimento: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA (...) - O sentimento exacerbado de indignação não gera dano 

moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não 

ensejam indenização por dano moral, sendo certo a existência de vícios 

no produto comprado e a dificuldade na solução dos problemas neles 

apresentados, por si só, não se traduz em dano moral. (TJMG – 

0433526-57.2010.8.13.0145 – Rel. Desembargador Antônio de Pádua - j. 

20-9-2012). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO BANCÁRIO - DÉBITO EM CONTA DE VALOR INDEVIDO - 

DEVOLUÇÃO DO VALOR, EM ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - DANOS 

MORAQIS QUE NÃO SE PRESUMEM, NO CASO - ÔNUS DA PROVA. 

Existindo o alegado defeito na prestação de serviço, exsurge o dever de 

indenizar os eventuais danos materiais; Nada obstante, mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização por triviais aborrecimentos; Sentença reformada. 

(TJMG – 0099865-52.2011.8.13.0105 – Rel. Desembargador Tibúrcio 

Marques – j. 12-9-2012). No mesmo sentido, proclama o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade 

dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias” (REsp, n. 

403.919-MG, 4ª. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003). Assim, 

inexistindo dano moral, descaracteriza-se a pretensão indenizatória. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para a) declarar rescindido negócio jurídico entre as partes, 

declarar inexigíveis as parcelas referentes a compra do produto objeto do 

feito, bem como que a requerida se abstenha de negativar o nome da 

requerente. Tendo em vista que a requerida efetuou a devolução do valor 

dado de entrada devidamente corrigido, id. 5592699, deixo de condena-la 

ao ressarcimento dos valores pagos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 8012336-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012336-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANAIR MARTINS SIQUEIRA 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

I - Das Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, as 

rejeito. II - Mérito: Em síntese, aduz a requerente que, em que pese não ter 

receita médica, o vendedor da requerida forçou a compra de óculos de 

grau pela mesma, sendo pago pelo produto uma entrada de R$400,00 e 

parcelado o restante em dez vezes de R$232,70. Verbera que, no dia 

seguinte, verificou em outras óticas que preço cobrado pela requerida 

está muito acima do preço das outras óticas, razão porque procurou a 

mesma para cancelamento da compra, sendo informada que não seria 

possível, tendo em vista que os óculos já estavam prontos. Sustenta ainda 

que que até o presente momento os óculos não lhe foram entregues, 

razão porque pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se 

abstenha de cobrar as faturas do produto, bem como de inserir seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Em sua peça de bloqueio, a 

requerida alega que o produto está disponível para entrega desde um dia 

após a compra, e que não fora retirado por mera liberalidade da autora. 

Conforme id. 2257948, fora concedido os efeitos da tutela de urgência, e 

deferido a inversão do ônus da prova, isto porque o requerente 

demonstrou, por meio dos documentos juntados que, a priori, houve a 

compra do produto e estão sendo cobradas as parcelas relativas ao 

mesmo, todavia, segundo se alega os óculos não lhe foram entregues, em 

que pese a requerida alegar que estavam prontos, tratando-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 404 de 480



verdadeira prova negativa a ausência de entrega do produto, cabendo à 

demandada a prova quanto à entrega temporânea do mesmo. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer que comprove a entrega do produto, aliás não apresentou 

nenhum documento com sua defesa. Embora seja possível reconhecer 

que a reclamante tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até 

incômodo com a prestação do serviço das empresas reclamadas, 

entretanto, não vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a 

ponto de ensejar reparação por dano moral como pretendido. Insta 

salientar, que a prova carreada aos autos, não enseja suficiência 

probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor 

natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores 

repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, 

um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral 

ou pessoal. Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho assevera que: “(...) só 

deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., p. 

99). Vide o entendimento Jurisprudencial sobre o mero aborrecimento: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA (...) - O sentimento exacerbado de indignação não gera dano 

moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não 

ensejam indenização por dano moral, sendo certo a existência de vícios 

no produto comprado e a dificuldade na solução dos problemas neles 

apresentados, por si só, não se traduz em dano moral. (TJMG – 

0433526-57.2010.8.13.0145 – Rel. Desembargador Antônio de Pádua - j. 

20-9-2012). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO BANCÁRIO - DÉBITO EM CONTA DE VALOR INDEVIDO - 

DEVOLUÇÃO DO VALOR, EM ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - DANOS 

MORAQIS QUE NÃO SE PRESUMEM, NO CASO - ÔNUS DA PROVA. 

Existindo o alegado defeito na prestação de serviço, exsurge o dever de 

indenizar os eventuais danos materiais; Nada obstante, mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização por triviais aborrecimentos; Sentença reformada. 

(TJMG – 0099865-52.2011.8.13.0105 – Rel. Desembargador Tibúrcio 

Marques – j. 12-9-2012). No mesmo sentido, proclama o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade 

dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias” (REsp, n. 

403.919-MG, 4ª. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003). Assim, 

inexistindo dano moral, descaracteriza-se a pretensão indenizatória. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para a) declarar rescindido negócio jurídico entre as partes, 

declarar inexigíveis as parcelas referentes a compra do produto objeto do 

feito, bem como que a requerida se abstenha de negativar o nome da 

requerente. Tendo em vista que a requerida efetuou a devolução do valor 

dado de entrada devidamente corrigido, id. 5592699, deixo de condena-la 

ao ressarcimento dos valores pagos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012336-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANAIR MARTINS SIQUEIRA 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

I - Das Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, as 

rejeito. II - Mérito: Em síntese, aduz a requerente que, em que pese não ter 

receita médica, o vendedor da requerida forçou a compra de óculos de 

grau pela mesma, sendo pago pelo produto uma entrada de R$400,00 e 

parcelado o restante em dez vezes de R$232,70. Verbera que, no dia 

seguinte, verificou em outras óticas que preço cobrado pela requerida 

está muito acima do preço das outras óticas, razão porque procurou a 

mesma para cancelamento da compra, sendo informada que não seria 

possível, tendo em vista que os óculos já estavam prontos. Sustenta ainda 

que que até o presente momento os óculos não lhe foram entregues, 

razão porque pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se 

abstenha de cobrar as faturas do produto, bem como de inserir seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Em sua peça de bloqueio, a 

requerida alega que o produto está disponível para entrega desde um dia 

após a compra, e que não fora retirado por mera liberalidade da autora. 

Conforme id. 2257948, fora concedido os efeitos da tutela de urgência, e 

deferido a inversão do ônus da prova, isto porque o requerente 

demonstrou, por meio dos documentos juntados que, a priori, houve a 

compra do produto e estão sendo cobradas as parcelas relativas ao 

mesmo, todavia, segundo se alega os óculos não lhe foram entregues, em 

que pese a requerida alegar que estavam prontos, tratando-se de 

verdadeira prova negativa a ausência de entrega do produto, cabendo à 

demandada a prova quanto à entrega temporânea do mesmo. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer que comprove a entrega do produto, aliás não apresentou 

nenhum documento com sua defesa. Embora seja possível reconhecer 

que a reclamante tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até 

incômodo com a prestação do serviço das empresas reclamadas, 

entretanto, não vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a 

ponto de ensejar reparação por dano moral como pretendido. Insta 

salientar, que a prova carreada aos autos, não enseja suficiência 

probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor 

natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores 

repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, 

um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral 

ou pessoal. Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho assevera que: “(...) só 

deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., p. 

99). Vide o entendimento Jurisprudencial sobre o mero aborrecimento: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 
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DEMONSTRADA - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA (...) - O sentimento exacerbado de indignação não gera dano 

moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não 

ensejam indenização por dano moral, sendo certo a existência de vícios 

no produto comprado e a dificuldade na solução dos problemas neles 

apresentados, por si só, não se traduz em dano moral. (TJMG – 

0433526-57.2010.8.13.0145 – Rel. Desembargador Antônio de Pádua - j. 

20-9-2012). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO BANCÁRIO - DÉBITO EM CONTA DE VALOR INDEVIDO - 

DEVOLUÇÃO DO VALOR, EM ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - DANOS 

MORAQIS QUE NÃO SE PRESUMEM, NO CASO - ÔNUS DA PROVA. 

Existindo o alegado defeito na prestação de serviço, exsurge o dever de 

indenizar os eventuais danos materiais; Nada obstante, mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização por triviais aborrecimentos; Sentença reformada. 

(TJMG – 0099865-52.2011.8.13.0105 – Rel. Desembargador Tibúrcio 

Marques – j. 12-9-2012). No mesmo sentido, proclama o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade 

dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias” (REsp, n. 

403.919-MG, 4ª. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003). Assim, 

inexistindo dano moral, descaracteriza-se a pretensão indenizatória. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para a) declarar rescindido negócio jurídico entre as partes, 

declarar inexigíveis as parcelas referentes a compra do produto objeto do 

feito, bem como que a requerida se abstenha de negativar o nome da 

requerente. Tendo em vista que a requerida efetuou a devolução do valor 

dado de entrada devidamente corrigido, id. 5592699, deixo de condena-la 

ao ressarcimento dos valores pagos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012336-13.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANAIR MARTINS SIQUEIRA 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

I - Das Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Assim, as 

rejeito. II - Mérito: Em síntese, aduz a requerente que, em que pese não ter 

receita médica, o vendedor da requerida forçou a compra de óculos de 

grau pela mesma, sendo pago pelo produto uma entrada de R$400,00 e 

parcelado o restante em dez vezes de R$232,70. Verbera que, no dia 

seguinte, verificou em outras óticas que preço cobrado pela requerida 

está muito acima do preço das outras óticas, razão porque procurou a 

mesma para cancelamento da compra, sendo informada que não seria 

possível, tendo em vista que os óculos já estavam prontos. Sustenta ainda 

que que até o presente momento os óculos não lhe foram entregues, 

razão porque pugna pela antecipação da tutela, para que a requerida se 

abstenha de cobrar as faturas do produto, bem como de inserir seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Em sua peça de bloqueio, a 

requerida alega que o produto está disponível para entrega desde um dia 

após a compra, e que não fora retirado por mera liberalidade da autora. 

Conforme id. 2257948, fora concedido os efeitos da tutela de urgência, e 

deferido a inversão do ônus da prova, isto porque o requerente 

demonstrou, por meio dos documentos juntados que, a priori, houve a 

compra do produto e estão sendo cobradas as parcelas relativas ao 

mesmo, todavia, segundo se alega os óculos não lhe foram entregues, em 

que pese a requerida alegar que estavam prontos, tratando-se de 

verdadeira prova negativa a ausência de entrega do produto, cabendo à 

demandada a prova quanto à entrega temporânea do mesmo. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer que comprove a entrega do produto, aliás não apresentou 

nenhum documento com sua defesa. Embora seja possível reconhecer 

que a reclamante tenha experimentado certo desconforto, dissabor e até 

incômodo com a prestação do serviço das empresas reclamadas, 

entretanto, não vislumbro a existência da potencialidade lesiva aventada, a 

ponto de ensejar reparação por dano moral como pretendido. Insta 

salientar, que a prova carreada aos autos, não enseja suficiência 

probante do dano moral, apenas ficou gravitando na órbita do dissabor 

natural e contemporâneo com a época em que vivemos, sem maiores 

repercussões, quer no sentimento pessoal, sem humilhação exagerada, 

um sofrimento extraordinário ou mesmo no campo do padecimento moral 

ou pessoal. Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho assevera que: “(...) só 

deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., p. 

99). Vide o entendimento Jurisprudencial sobre o mero aborrecimento: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA (...) - O sentimento exacerbado de indignação não gera dano 

moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não 

ensejam indenização por dano moral, sendo certo a existência de vícios 

no produto comprado e a dificuldade na solução dos problemas neles 

apresentados, por si só, não se traduz em dano moral. (TJMG – 

0433526-57.2010.8.13.0145 – Rel. Desembargador Antônio de Pádua - j. 

20-9-2012). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONTRATO BANCÁRIO - DÉBITO EM CONTA DE VALOR INDEVIDO - 

DEVOLUÇÃO DO VALOR, EM ÂMBITO EXTRAJUDICIAL - DANOS 

MORAQIS QUE NÃO SE PRESUMEM, NO CASO - ÔNUS DA PROVA. 

Existindo o alegado defeito na prestação de serviço, exsurge o dever de 

indenizar os eventuais danos materiais; Nada obstante, mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização por triviais aborrecimentos; Sentença reformada. 

(TJMG – 0099865-52.2011.8.13.0105 – Rel. Desembargador Tibúrcio 

Marques – j. 12-9-2012). No mesmo sentido, proclama o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade 

dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias” (REsp, n. 

403.919-MG, 4ª. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003). Assim, 

inexistindo dano moral, descaracteriza-se a pretensão indenizatória. Pelo 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, para a) declarar rescindido negócio jurídico entre as partes, 

declarar inexigíveis as parcelas referentes a compra do produto objeto do 

feito, bem como que a requerida se abstenha de negativar o nome da 

requerente. Tendo em vista que a requerida efetuou a devolução do valor 
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dado de entrada devidamente corrigido, id. 5592699, deixo de condena-la 

ao ressarcimento dos valores pagos. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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: 8012887-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012887-90.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ELOI PIVATTO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi 

indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito 

tendo em vista que nunca teria contratado os serviços da reclamada. O 

requerido contesta, informando que o débito ensejador da negativação, 

decorre de contrato firmado com Reclamante. Aduz, que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte requerente e requer a título de 

pedido contraposto o pagamento dos valores contestados. A reclamada 

carreou aos autos gravação do ato da contratação dos serviços 

demonstrando a relação jurídica, outrora negada pelo Reclamante. E não é 

só, além da gravação foi trazido aos autos contrato e cópia dos 

documentos pessoais. A parte reclamante em sede de impugnação altera 

o fundamento dos pedidos e alega nunca ter negado a relação contratual, 

mas que há divergência entre o instrumento de confissão de dívida e o 

valor negativado, sem, contudo contabilizar os juros decorrentes da mora 

do Reclamante. Quanto à realidade processual é nítido que o Reclamante, 

apesar de não negar expressamente a relação contratual, omite 

dolosamente do juízo a sua existência. Frise-se que a petição inicial é 

peça que limita as matérias debatidas na demanda, não podendo o autor 

mudar sua causa de pedir no curso da demanda sob pena incorrer em ato 

de má-fé processual de modo a obstar a aplicação da devido processo 

legal. No concernente ao mérito, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência o cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código 

de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da 

Reclamada restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Código de Processo Civil. A reclamada formulou pedido 

contraposto. Ante o reconhecimento da inexistência de fraude, o pedido 

contraposto comportar acolhimento, devendo o autor pagar o débito, à 

saber R$ 50,74 (cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem 

como JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o 

Reclamante ao pagamento do valor de R$ 50,74 (cinquenta reais e setenta 

e quatro centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

de 1% a.m., ambos contados do vencimento da fatura. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (Dez por cento), 

sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012738-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010452-51.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELENA OLIVEIRA CARRIJO PACHI (EXECUTADO)

MORGANA OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010452-51.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: J D MOLAS E FREIOS LTDA - 

ME EXECUTADO: MORGANA OLIVEIRA MACHADO, JUCELENA OLIVEIRA 

CARRIJO PACHI, OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. I - 

Compulsando os autos verifico que as executadas foram devidamente 

intimadas para comprovar a data do depósito do montante penhorado na 

suposta conta poupança das mesmas, sob pena de preclusão, porém, 

transcorreram o prazo sem qualquer manifestação; II - Sendo assim, 

determino o LEVANTAMENTO dos valores bloqueados nos presentes 

autos, em favor do exequente, com a consequente TRANSFERÊNCIA para 

a conta corrente informada em ID. 10931517; III - INTIMEM-SE as 

executadas 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; IV - Decorrido o prazo, sem manifestação 

destas, o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ em favor do EXEQUENTE; V - Destarte, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o 

valor do SALDO REMANESCENTE para PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO, 

requerendo, ao final, o que de direito; VI – Com o aporte, CONCLUSO para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 20 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002909-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUSA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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 Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado no último “desicum”. Nesta esteira, considerando que a parte 

Autora quedou-se inerte, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 
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arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010083-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRE MARAGNO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000819-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SEVERINO MATZENBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007100-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA SCARIOT CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/08/2018 10:45. Quarta-feira, 18 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESDRA DOMINGOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/08/2018 16:45. Quarta-feira, 18 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 1002676-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MEINEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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: 1012768-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO TOMKIEL (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:

RONALDO ORTIZ (EXECUTADO)

R. ORTIZ - COMERCIO E REFRIGERACAO DE AUTOMOTORES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 
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Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013307-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BONFANTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo os advogados das Partes, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 93497 Nr: 547-37.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA VIEIRA BONFÍGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado no item "IV" da decisão proferida nos 

autos Código n. 79433, ou seja, que a secretaria da Vara extraia-se cópia 

integral do presente processo de Execução Provisória Código n. 93497 

para a oportuna juntada nos autos em apenso, eis que a execução 

correrá naquele feito.

Após o cumprimento da diligência alhures, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações estilares.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 79433 Nr: 7768-42.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA VIEIRA BONFÍGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 III – Ademais, considerando o teor da sentença proferida em f. 113/118 e 

levando-se em conta que foi reduzido o valor da multa cominatória fixada 

nos autos para a quantia de R$28.960,00 (f. 321/322), e considerando 

ainda as expedições dos alvarás eletrônicos liberados em favor de Denise 

Maria Vieira Bonfíglio nos autos de Execução Provisória Código n. 

93497(Alvarás n. 46862/2009 e 48058/2010; R$198.926,83 e 

R$38.820,950), determino a intimação da parte exequente BRASIL 

TELECOM S/A para que, no prazo de 05(cinco) dias, elabore cálculo 

ATUALIZADO do valor do débito, bem como, se manifeste nos autos, 

mormente indicando os meios pelo qual pretende a satisfação do crédito 

exequendo.IV- Por fim, determino que a secretaria da Vara extraia-se 

cópia integral do processo em apenso (Execução Provisória em apenso; 

Código n. 93497) para o presente feito de Código n. 79433, eis que a 

execução correrá nestes autos.V – Oportunamente, concluso para 

deliberação.Publique-se. Int imem-se. Cumpra-se.Arquive-se.Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012177-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRUZ & POLESELLO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PRUDENCIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012177-58.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: CRUZ & POLESELLO LTDA - ME 

EXECUTADO: SILVIO PRUDENCIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 18 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO GOMES DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011024-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCO AURELIO FAGUNDES 

REQUERIDO: OSVALDO GOMES DE CASTRO Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 18 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013414-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VANDERLEI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 00023877197 (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013414-42.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EDUARDO VANDERLEI DE 

SOUZA EXECUTADO: ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS 

00023877197 Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado 

pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso 

constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de 

mandado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade 

em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto 

da constrição, certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do 

executado; 3. Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via 

RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei 

n.º 9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BRANDOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001070-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMIR BRANDOLI 

REQUERIDO: ELIZANDRO DA ROSA Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de 

veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 18 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012374-59.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE BARBOSA NICOLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012374-59.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO DE PAIVA 

EXECUTADO: KATIANE BARBOSA NICOLAU Vistos, etc. 1. DEFIRO a 

pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, 

INTIME-SE o executado, através de mandado, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça 

procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, 

ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, 

constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de 

propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve 

a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 18 

de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006997-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALMEIDA VILHALVA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006997-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO ALMEIDA VILHALVA 

VOGADO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela 

de urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que 

sempre residiu na cidade de Sinop-MT, onde exerce a função de operador 

de máquinas pesadas. Estende afirmando que recebeu uma cobrança de 

valores, atinentes a um suposto empréstimo efetuado em conta corrente 

junto ao banco requerido, com utilização de cheque especial, bem como 

em relação a valores utilizados em cartão de crédito. Verbera que o 

endereço que consta em seu nome, fica localizado na cidade de São 

Paulo-SP. Assevera que nunca requereu, nem autorizou a abertura de 

conta corrente e cartão de crédito, nem efetuou empréstimos de valores 

ou utilizou cheque especial. Outrossim, atesta que consta no documento 

débitos referentes ao cheque especial no valor de R$ 33.372,89 e cartão 

de crédito o montante de R$ 23.968,92 e que a requerida, acabou por 

incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por derradeiro, o 

autor pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída a 

negativação de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido, uma 

vez que não possui qualquer relação jurídica com a empresa requerida. 

Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Ausente um dos requisitos 

autorizadores da concessão, não há como acolher o pedido de tutela 

antecipada na inicial. Da análise acurada do caso em tela, não visualizo o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, 

conforme se verifica do extrato do SPC/SERASA juntado pelo reclamante, 

o mesmo possui outras anotações de restrição em seu nome, razão pela 

qual a concessão da tutela para exclusão ora pretendida não surtiria 

qualquer efeito prático, uma vez que o requerente permaneceria 

negativado em razão de outras anotações existentes, restando assim 

ausente o perigo na demora. Assim sendo, “in casu”, não foi possível 

aferir um juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade, restando, 

pois, temerário o deferimento da medida de urgência. Assim, INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consignando que a mesma 

poderá ser concedida por ocasião da sentença em caso de procedência 

da demanda. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, aplico a inversão do ônus da prova 

neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Ademais, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 
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após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 18 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013290-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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: 8012896-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO AURELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

MOANNY FELIX DE ANDRADE OAB - PE0026936D (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: 8010938-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENE NERI GEBAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001728-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU BORSARI NETO OAB - SP90505 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por AISLAN RICARDO GARCIA em 

face de ILSON RODRIGUES DA SILVA, buscando o adimplemento da 

importância original total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

representada pela Nota Promissória vencida em 10.03.2017. A parte 

Requerida foi devidamente citada, não compareceu à audiência de 

conciliação; porém ofertou contestação escrita. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95 uma vez que devidamente citada, inclusive 

comparecendo nos autos (id nº 13691005), mas não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 14143239). Todavia, uma vez que a revelia 

acarreta presunção relativa quanto aos fatos arguidos, não há óbice na 

análise das questões de direito suscitadas pela parte Requerida em sede 

de contestação (id nº 13691005). Neste sentido deve ser acolhida a 

PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL arguida pela parte 

Requerida, eis que a Nota Promissória carreada aos autos (id nº 

12097518) indica claramente que o local de seu pagamento será no 

domicílio do réu, qual seja, Tupã/SP. A competência territorial fixada pelos 

Juizados Especiais no art. 4º da Lei nº 9.099/95, dispõe, inicialmente em 

seu inciso I que a demanda seja ajuizada no domicílio do Réu, qual seja na 

Comarca de Tupã/SP; subsidiariamente, o inciso II dispõe que a 
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competência pertence ao local do pagamento, ou seja, o local onde a 

obrigação seja satisfeita, o que no presente caso igualmente trata-se da 

Comarca de Tupã/SP. Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA 

PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. - A ação de cobrança de 

nota promissória deve ser proposta no foro em que a obrigação deva ser 

satisfeita (Art. 4º, II, da Lei 9.099/95). - Na falta de indicação especial, 

como no caso dos autos, onde a nota promissória não contém local de 

pagamento ou indicação do lugar onde foi passada, considera-se como 

tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor/devedor, 

de acordo com o art. 76 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), ou seja, o da 

comarca de Antônio Prado-RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002813343, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

24/05/2011 - grifo nosso). Diante do expostos, com fulcro no art. 51, III da 

Lei nº 9.099/95, ACOLHO a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL para JULGAR 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE SOUZA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR JOSE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 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, 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 
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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: 1004214-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PAULO FERREIRA (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito 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. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 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 outra anotação 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 da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, 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. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008079-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. A preliminar de inépcia da 

inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos princípios 

norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, conforme 

disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. 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 
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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. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 385 

do STJ, vez que a pendência financeira citada fora declarada como 

inexistente em processo judicial autos nº: 1008412-79.2017.8.11.0015. 

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 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: 1004380-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TEIXEIRA VILAS BOAS (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 
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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 

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: 1001670-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PINTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de 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 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, 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: 1001547-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 
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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 com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 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 com assinatura muito semelhante à da parte autora 

além de 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, 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. (...) “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$ 1.122,86 (mil cento 

e vinte e dois reais e oitenta e seis 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. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005327-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UERIO GLADISTON MACHADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004503-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA (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 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 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, 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: 1008076-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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 cobrança abusiva de juros de seu cartão de crédito. Em síntese 

aduz que é usuário dos serviços prestados pelas rés, vez que, possui 

cartão de crédito vinculado a estas, com n° 4320 3221 5881 7156. Alega 

que ao retirar a fatura no mês de Maio deste ano verificou que devia o 

valor de R$ 3.087,07. Desta forma, no dia 02/05/2017 o autor pagou o 

valor de R$ 3.000,00 a fim de quitar parcialmente sua dívida, faltando o 

valor de R$ 87,07 para o próximo mês. No entanto, nos próximos meses 

os valores das faturas vieram com valores absurdos. No mês de junho foi 

de R$ 1.758,86, sendo que no demonstrativo da dívida, só de juros veio o 

valor de R$ 1.451,98. Já neste mês de julho o valor da dívida chegou aos 

montantes de R$ 3.374,36. Assim, considerando os valores cobrados 

serem absurdos, pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. 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. 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 e que 

referido débito se decorreu em razão de juros excessivos de seu cartão 

de crédito. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a taxa de juros aplicada e a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial os extratos de faturas bem como o pagamento 

realizado do mês de maio, ficando apenas o valor de R$ 87,00 pendente, 

colaciona ainda faturas dos meses subsequentes demonstrando os juros 

excessivos. Verifico que as requeridas se limitam a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe as reclamadas 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 
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(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 

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 do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar ao autor 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: 1002534-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NILTON BOHNENBERGER ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 

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 
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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: 1004391-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001059-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENES FERREIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILENE OLIVEIRA DE SOUSA MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001059-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: DENES FERREIRA MORAIS 

EXECUTADO: FRANCILENE OLIVEIRA DE SOUSA MORAIS 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. 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. Nesta oportunidade, realizo a 

baixa da restrição do veículo Honda Biz, conforme pleito formulado pelo 

exequente em mov. id. n° 13730765, determinando que a Secretaria de 

Vara junte o extrato do RENAJUD aos autos antes de realizar o 

arquivamento. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 

9.099/95). Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 18 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008334-85.2017.8.11.0015

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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1004522-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BELCHIOR GRISA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

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 

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: 1013543-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VIANA LIMA FILHO (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)

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 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, 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: 1008689-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYN CRIS DE OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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, 
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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 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. (...) “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$ 255,36 (duzentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e seis 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. 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: 1008534-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARLOS SCHINAYDER CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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: 1000775-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SCHARNOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SANTOS MONT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A patrona da parte Embargante 

manejou os presentes Embargos aduzindo omissão da sentença que não 

arbitrou a esta honorários advocatícios. Compulsando os autos, vislumbro 

a OMISSÃO ventilada pela parte Embargante. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para ARBITRAR em favor da 

advogada da parte Embargante, ante sua atuação de advogada dativa na 

defesa dos interesses da parte Embargante, 02 (duas) URH, expeça-se 

as competentes certidões, mantendo-se na íntegra os demais termos da 

sentença Embargada. REVOGO a decisão proferida no id nº 14218967 eis 

que não guarda pertinência temática com o presente feito. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005704-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 
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se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229890 Nr: 5532-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT, PAULO ROBERTO RONDON SILVA - 

OAB:MT nº 19.519-0

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN EDUARDO SILVA, Cpf: 

02038265151, Rg: 1851083-3, Filiação: Jurema dos Santos Silva e João 

Batista da Silva, data de nascimento: 15/07/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), assalariado, aux. de vendas, desempregad, 

Telefone 65 9707-7451. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado, acima qualificado, para comparecer à 

audiência de Instrução e Julgamento à realizar-se no dia 22/08/2018 às 

15hh00min, no Edifício do Forúm, sito endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos,Tendo em vista que não houve arguição de 

preliminares pelo acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, 

designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 

22/08/2018, às 15h00min., ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas comumente arroladas pelas partes, bem como realizado o 

interrogatório do réu.Intimem-se, expedindo-se o necessário.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.

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, DARLAYNE LIMA 

PEREIRA, digitei.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia que o indiciado subtraiu coisa 

alheia móvel, sendo denunciado como incurso nos artigos 155, §4º, inciso 

IV, do Código Penal.

Sinop, 17 de julho de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 326831 Nr: 7558-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA 

DA SILVA, JUNIOR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, NÉVIO PEGORADO - OAB:6.904 B

 Código n° 326831

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 03/ 10/ 2018, às 13h30min., 

ocasião em que serão inquiridas as vítimas e testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 193791 Nr: 15558-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DAMASCENO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO FAVA - 

OAB:MT 12619-A

 Trata-se de Ação Penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor do acusado CRISTIANO DAMASCENO BARBOSA 

imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306 da lei 9.503/97. A 

denúncia foi recebida em 02/10/2013 (fl. 38). Na data de 10/06/2015 fora 

suspenso o trâmite e o curso prescricional do processo tendo em vista a 

aceitação do acusado do benefício da suspensão condicional do 

processo previsto no art. 89 da lei 9.099/95 (fl. 65). À fl. 84 o Ministério 

Público pugnou pela revogação do benefício e regular prosseguimento do 

feito. Às fls. 85/86 a Defesa pediu novo envio de carta precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT para a intimação do acusado e cumprimento das 

condições impostas à fl. 65. Contudo, foi certificado a impossibilidade de 

proceder sua intimação, tendo em vista que não fora encontrado no 

endereço constante nos autos (fl. 51). É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Considerando que acusado deixou de cumprir com uma das 

condições impostas à fl. 65, nos termos do artigo 89, §4º da Lei 9.099/95, 

REVOGO benefício da suspensão condicional do processo desde a data 

em que o acusado deveria comparecer em juízo e deixou de assim agir 

(10/10/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 193791 Nr: 15558-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DAMASCENO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RIBEIRO FAVA - 

OAB:MT 12619-A

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso V ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CRISTIANO DAMASCENO 

BARBOSA ante a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime 

imputado a ele neste processo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 328920 Nr: 8755-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN TELES DE BARROS, DOUGLAS 

ARAÚJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 Certifico e dou fé que o Advogado THIAGO SILVA MENDES fica 

devidamente intimado à apresentar nestes autos, resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329844 Nr: 9354-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B/MT
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 Carta Precatória - Código Apolo 329844

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Hebert Rondon Pereira da Silva.

Designo o dia 29 de novembro de 2018, às 15h30min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 16 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 322124 Nr: 4420-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR DA SILVA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16037/O

 Carta Precatória - Código Apolo 322124

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Andreia Mendonça Dias.

Designo o dia 30 de outubro de 2018, às 16 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se a advogada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 320313 Nr: 3288-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO 

EDER VACARO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/ 10629

 Carta Precatória - Código Apolo 320313

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Jéssica Patrícia Rodrigues e Sergio Luiz de Arruda.

Designo o dia 22 de novembro de 2018, às 13 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as testemunhas.

Intime-se o advogado do acusado Marcio Eder Vacaro de Aquino.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 296410 Nr: 6215-71.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Seqüestro de Bens (art. 201 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, RADOF, MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 [...]Diante destas considerações, defiro o pedido às fls. 03/06 e determino 

a quebra do sigilo dos dados bancários e fiscais de Fernando Rodrigues 

da Silva (CPF: 577.168.461-91), Ricardo Alves de Oliveira (CPF: 

007.512.101-88) e Marcos da Silva (CPF: 815.545.919-53) no período de 

01.01.2013 até 31.12.2014 e de Silvio Cesar Borges Modesto (CPF: 

535.285.301-20), Marcio Borba da Silva (CPF: 655.066.501-91), Fabio 

Alexandre dos Santos (CPF: 008.719.261-64) e Elza Tereza Rangel 

Antonio (CPF: 514.905.871-87) no período de 01.01.2013 até a data do 

envio das informações, devendo a Sra. Gestora oficiar à todas as 

instituições bancárias nesta Comarca para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

forneçam os extratos bancários de todas as contas existentes em nome 

dos acusados acima discriminados.Outrossim, decreto o sequestro dos 

seguintes imóveis pertencentes aos acusados:[...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 244257 Nr: 14598-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOAQUIM DA SILVA NETO, THALITA DA 

SILVA LUZ, RENATO RESCHKE, ACEBINO JOSIAS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT, LUIS CARLOS 

B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT, 

RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20017/MT

 Certifico que diante da Resolução n. 15/2017-TP, publicada em 

14.12.2017, bem como do Provimento n. 02/2018, remeto estes autos à 4ª 

Vara Criminal desta Comarca, haja vista tratar-se de delito previsto na Lei 

n. 11.343/06.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 319724 Nr: 2883-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 319724

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Roseli Correia da Silva.

Designo o dia 28 de outubro de 2018, às 16h50min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intimem-se os advogados dos acusados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 319050 Nr: 2388-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CARLOS CECCHIN, VISÃO 

INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:MT - 5327/A

 Carta Precatória - Código Apolo 319050

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Paula Andreia Ennes de Medeiros.

Designo o dia 28 de outubro de 2018, às 15h30min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intime-se o advogado do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318672 Nr: 2110-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RAMOS DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:MT - 10.999/A

 Carta Precatória - Código Apolo 318672

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Adriana Sales Costa e Chayenne Ketlin Sales Costa.

Designo o dia 28 de outubro de 2018, às 18h10min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as testemunhas.

Intime-se o advogado do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 10 de julho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 331446 Nr: 10424-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16.428/MT

 1 – Diante da ordem deprecada, designo a audiência de inquirição das 

testemunhas Luciano Tavares dos Santos (Policial Federal) e Nathália 

Castilho Faria (Policial Federal) para 06.9.2018 às 13:45 horas.

2 – Observe-se e cumpra-se o disposto nos arts. 221, § 3°, do CPP e 980, 

§ 1º, da CNGCGJ/MT.

3 – Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e o 

advogado dos réus.

Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 265343 Nr: 6694-98.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ANICETO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:

 Certifico, nesta data, em cumprimento a decisão de f. 53 e em atenção a 

petição do Ministério Público protocolada em 25.8.2017 (f. 48), que em 

Audiência Admonitória realizada em 21.03.2018 (f. 55), o Réu alegou que 

não pagou a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, pois ficou 

desempregado e não reúne condições de adimplir a obrigação que lhe foi 

imposta na audiência realizada em 31.8.2016 (f. 46), constante no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais) dividido em 8 (oito) parcelar de R$ 100,00 

(cem reais), a serem pagas entre 10 de Setembro de 2016 e 10 de Abril de 

2017 e, neste mesmo ato foi postergado a averiguação do pagamento da 

pena de multa que lhe foi imposta no valor de R$ 5.699,37 (cinco mil 

seiscentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), sendo 

concedido nova oportunidade ao réu para cumprir a pena pecuniária, 

devendo começar a pagar as prestações a partir de 10.4.2018.

Certifico ademais, que compulsando os autos, não consta nenhum 

depósito bancário em relação ao pagamento das referidas parcelas.

 Certifico ainda, que intimo o advogado do réu para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os comprovantes de pagamento das prestações porventura já 

quitadas até a presente data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 309305 Nr: 14226-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MARTINS FREIRE CARRASQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS 

JUNIOR - OAB:20589/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado do réu para, no prazo legal, 

apresentar as alegações finais, nos termos da ordem judicial.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 261528 Nr: 4600-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACG, VGRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADLR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA( 

Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259286 Nr: 3257-49.2016.811.0015

 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: DANIEL SIDNEI CORDEIRO, LOC, JALLES SOUZA 

DUTRA, PEDRO APARECIDO SEBALHOS, RVDAS, GND, ECSON JUNIO 

FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - 

ASPOMIS, LVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP - MT, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SINOP-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT 

- 16.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Considerando a manifestação ministerial de fls. 73/74, intime-se a parte 

autora para se manifestar, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.
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 2. Após, retornem os autos conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005493-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JHONY LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MILANEZ TAVARES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

RUBENS FERREIRA GARCIA FILHO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1005493-59.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 28.731,52; Tipo: 

Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha] Certifico que, 

devido a devolução da Carta Precatória que não foi integralmente cumprida 

em razão da insuficiência de endereço, impulsiono o processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA A PROMOVER A CITAÇÃO DO HERDEIRO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. VÁRZEA GRANDE, 17 de julho de 2018 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004516-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI DE ALMEIDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CELSO PELEGRINI OAB - MT3821/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 292 e 320 do CPC. II- Dessa forma, faculto aos requerentes a 

emenda da inicial, devendo, para tanto, adequarem o valor da causa, base 

forte no artigo 292, inciso III e VI, do Código de Processo Civil; além de 

colacionarem ao feito a certidão de casamento de ambos, no prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002471-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ELAIRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ARTHUR ALBERTO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1002471-56.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.366,88; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/[Dissolução] Certifico que, à 

vista da promoção ministerial ID 13019191, impulsiono os autos, nos 

termos do Art. 1.233 da CNGC, para intimar a parte Autora a se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 18 de julho de 2018 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 288184 Nr: 7613-68.2012.811.0002

 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: DÉBORA MÁRCIA SALES, WEIDE DE ALMEIDA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CRISTINA CARMEN DE ALMEIDA 

SALES, ESPÓLIO DE BERNARDINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7613-68.2012.811.0002/ Código: 288184

VISTOS.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido à fl. 201, 

com fundamento no art. 313, II, do CPC.

I- Suspendo os presentes autos pelo prazo de 90 (noventa) dias.

II- Decorrido o prazo acima, intime-se o requerente para o prosseguimento 

do feito.

III- Intime-se.

IV- Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de julho de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 320751 Nr: 17156-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFL, SDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (um)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 310117 Nr: 6140-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDSJ, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (um)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 222106 Nr: 2361-89.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEGRMGFDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC
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 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 (trinta) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (um)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005916-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THYNNA KELLEN DOURADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELVES CLEBIO RODRIGUES ARAUJO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005916-82.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. A guarda, por lei, deve ser compartilhada entre os genitores. A idade 

da criança não é óbice à medida. O pai, "in casu", deve informar se não 

possui interesse na guarda compartilhada ou se não pode exercê-la por 

alguma razão, explicitando-a. Mais. O período de convivência do(a) filho(a) 

com os pais deve sesr dividido de forma equilibrada entre ambos (art. 

1.584, do CC). Manifestem-se os interessados. Após, ao Ministério 

Público. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de 

Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001846-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. R. (REQUERENTE)

E. J. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081/B-B 

(ADVOGADO)

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001846-56.2017.8.11.0002. VISTOS etc. EDIVALDI 

JOSÉ BRANDÃO e ROSANGELA DOS SANTOS ROSSI, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o 

que segue. Casaram-se no dia 28 de Dezembro de 1991, sendo, o regime 

de bens, o da comunhão parcial. Estão separados de fato, sem 

possibilidade de reconciliação. Da união adveio 03 (três) filhos, todos 

maiores de idade. Na constância do casamento foram adquiridos os 

seguintes bens: A) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote n.º 01, da 

quadra 27-A, com 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), localizado 

no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 21, Várzea Grande, imóvel este 

adquirido em condomínio com o Sr. João Zanutti Rossi, genitor do cônjuge 

virago, de modo que o bem aqui partilhado corresponde tão somente a 

50% deste imóvel, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); B) 1 (um) 

terreno urbano, constituído do lote .º 02, da quadra 27-A, localizado no 

Loteamento Jardim Paula III, na Rua 21, Várzea Grande, imóvel este 

adquirido em condomínio com o Sr. João Zanutti Rossi, genitor da cônjuge 

virago, de modo que o bem aqui partilhado corresponde tão somente a 

50% deste imóvel, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); C) 1 (um) 

terreno urbano, constituído do lote .º 03, da quadra 27-A, localizado no 

Loteamento Jardim Paula III, na Rua 21, Várzea Grande, imóvel este 

adquirido em condomínio com o Sr. João Zanutti Rossi, genitor da cônjuge 

virago, de modo que o bem aqui partilhado corresponde tão somente a 

50% deste imóvel, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); D) 1 (um) 

terreno urbano, constituído do lote .º 04, da quadra 27-A, com 600,00 m² 

(seiscentos metros quadrados), localizado no Loteamento Jardim Paula III, 

na Rua 21, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. 

João Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais); E) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote .º 

05, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 21, 

Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); F) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

.º 06, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

21, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); G) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

.º 07, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na 

Avenida A, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o 

Sr. João Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); H) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

.º 14, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

20, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); I) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

.º 15, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

20, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); J) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

.º 16, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

20, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); L) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

.º 17, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

A-1, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor da cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); M) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

n.º 18, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

A-1, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor da cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); N) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

n.º 19, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

A-1, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); O) 1 (um) terreno urbano, constituído do lote 

n.º 20, da quadra 27-A, localizado no Loteamento Jardim Paula III, na Rua 

A-1, Várzea Grande, imóvel este adquirido em condomínio com o Sr. João 

Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que o bem aqui 

partilhado corresponde tão somente a 50% deste imóvel, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); P) Firma individual denominada EDIVALDI 

JOSÉ BRANDÃO - ME, com sede na Av. Governador Júlio Campos, n.º 

3800, Sala B, Jardim Glória I, Várzea Grande, MT, CEP 78.140-400, no 

valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Estabelecem as partes, que a 

partilha dos bens ocorrerá da seguinte forma: Caberá ao cônjuge varão os 

bens descritos acima sob as letras A, B e P (lotes 01, e 02 e Firma Edivaldi 

José Brandão) do item anterior, que totalizam R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). Por sua vez, caberá ao cônjuge virago os imóveis descritos acima 

sob as letras H, I, J, L e M (lotes 14, 15, 16, 17 e 18), que totalizam R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Por fim, os cônjuges se comprometem a 

transferir a parte que lhe cabe dos imóveis descritos acima sob as letras 

C, D, E, F, G, N e O e M (lotes 3, 4, 5, 6, 7, 19 e 20) ao Sr. João Zanutti 

Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que esses cinco imóveis 

pertencerão, na sua totalidade apenas ao Sr. João Zanutti Rossi. O casal 
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dispensa-se mutuamente do pagamento de pensão alimentícia. O cônjuge 

virago não alterou seu nome por ocasião do casamento. Pugnaram pelo 

decreto de divórcio. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos (Ids. 5547026 a 55477056). Em despacho contido no Id. 

5611734 foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita e determinado o recolhimento das custas 

processuais. Manifestação da parte autora no Id. 6832266, pugnando pela 

reconsideração do pedido de AJG, eis que não ter condições de arcar 

com as custas processuais, ou, alternativa, o recolhimento das custas 

processuais somente ao final do processo, ou, se não acolhido, que 

conceda o parcelamento (art. 98, §6, do CPC). Encartou os documentos 

dos Ids. 6832317 a 6832326. Em decisão constante do Id. 9158281, foi 

deferido o parcelamento das custas em 4 (quatro) parcelas mensais, na 

forma do art. 98, § 6º, do CPC. O Ministério Público declinou de sua 

intervenção feito (Id. 10008196). Manifestação da parte autora pugnando 

pela juntada dos comprovantes de pagamento das parcelas das custas 

processuais. Decisão determinando que o co-proprietário do imóvel assine 

o acordo juntamente com o casal, o que foi feito, para a eficácia do acordo 

(Id. 11687803,12069687 e 12069801). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu 

artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em 

virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a 

vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não 

havendo que se falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado 

por ambos os cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e 

havendo anuência dos envolvidos, de rigor a homologação do acordo com 

o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre 

as partes, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial. Quanto à partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento ocorrerá da seguinte forma: caberá ao cônjuge varão os bens 

descritos acima sob as letras A, B e P (lotes 01, e 02 e Firma Edivaldi José 

Brandão), que totalizam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Caberá ao 

cônjuge virago os imóveis descritos as letras H, I, J, L e M (lotes 14, 15, 

16, 17 e 18), que totalizam R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por fim, os 

cônjuges se comprometem a transferir a parte que lhe cabem dos imóveis, 

descritos sob as letras C, D, E, F, G, N e O e M (lotes 3, 4, 5, 6, 7, 19 e 20) 

ao Sr. João Zanutti Rossi, genitor do cônjuge virago, de modo que esses 

cinco imóveis pertencerão, na sua totalidade apenas ao Sr. João Zanutti 

Rossi. P. R. I. Custas recolhidas. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002). 

Em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de Julho de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003072-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. A. (REQUERENTE)

I. L. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003072-62.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ILZA 

LUIZA DE MIRANDA DE ANDRADE e WILSON PIRES DE ANDRADE, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Casaram-se em data de 28/02/1987, sendo, o 

regime de bens, o da comunhão universal. O casal possui 1 (um) filho 

maior e capaz. Não há bens a partilhar. Renunciam o direito de exigir do 

outro qualquer tipo de pensão alimentícia. O cônjuge virago não alterou 

seu nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. A petição inicial 

foi instruída com os documentos id. 12826505, 12826513, 12826535 e 

12826552. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio 

direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da atual redação do 

artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas processuais, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC/2002), anotando-se que não há bens a partilhar. A autora 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja ILZA LUIZA DE MIRANDA (Id. 

12826552). Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005708-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. D. M. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. M. (EXECUTADO)

C. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005708-69.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de redesignação de audiência, eis que restará prejudicada uma 

vez que as partes compuseram-se amigavelmente acordo. Mais. 

Intimem-se as partes para ratificar o termo do acordo id 13789497. Após, 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005708-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. D. M. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. M. (EXECUTADO)

C. S. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005708-69.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de redesignação de audiência, eis que restará prejudicada uma 

vez que as partes compuseram-se amigavelmente acordo. Mais. 

Intimem-se as partes para ratificar o termo do acordo id 13789497. Após, 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003696-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN FERREIRA DE ARAÚJO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1003696-14.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 
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parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

13847837 e da certidão que designou audiência de ID 14206499. Várzea 

Grande/MT, 18 de julho de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008346-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACY DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

EDUARDO AMORIM DE ASSIS (AUTOR)

SANLENNY CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA CONSENSUAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008346-41.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Tendo em 

vista que esta signatária estará participando do Curso de Formação 

Continuada – CFC sobre o tema: “Depoimento Especial”, devidamente 

autorizada pelo e. Tribunal de Justiça, o que torna prejudicada a audiência 

designada para a referida data, bem ainda, em virtude da ausência do 

estudo psicossocial, redesigno a audiência para a data de 30 de Agosto 

de 2018, às 15 horas. Expeça-se o necessário à realização do ato, 

intimando-se as partes, Advogados da nova data da audiência via 

telefone, ante proximidade do ato. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008346-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACY DE CAMPOS CURADO (AUTOR)

EDUARDO AMORIM DE ASSIS (AUTOR)

SANLENNY CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA CONSENSUAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008346-41.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Tendo em 

vista que esta signatária estará participando do Curso de Formação 

Continuada – CFC sobre o tema: “Depoimento Especial”, devidamente 

autorizada pelo e. Tribunal de Justiça, o que torna prejudicada a audiência 

designada para a referida data, bem ainda, em virtude da ausência do 

estudo psicossocial, redesigno a audiência para a data de 30 de Agosto 

de 2018, às 15 horas. Expeça-se o necessário à realização do ato, 

intimando-se as partes, Advogados da nova data da audiência via 

telefone, ante proximidade do ato. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 92579 Nr: 2212-98.2006.811.0002

 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: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACB, ACN, RSC, FJCS, MACD, HACF, LRMC, 

TC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT, CARLOS HENRIQUE MARICATO LOLATA - 

OAB:45192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MARICATO LOLATA - OAB:45192, Daniel Messias Mendes - 

OAB:31.927 OAB/PR, Eduardo Ayres Diniz de Oliveira - OAB:31.929 

OAB/PR, MAURÍNIO SANTANRÉM ANDRÉ - OAB:57.620 OAB/MG

 Processo nº. 2212-98.2006.811.0002.

Código nº. 92579.

 VISTOS etc.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Curitiba/PR, para devolução da carta 

precatória de fls. 181, devidamente cumprida.

Em seguida certifique-se acerca do cumprimento integral da decisão de 

fls. 189/190.

Após, à Fazenda Pública.

Finalmente, conclusos.

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.: 326884 Nr: 23211-28.2013.811.0002

 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: VMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 DECISÃO: "(...) Aberta a audiência, foi constatada a ausência da parte 

requerida. A Defensora Pública requereu a designação de audiência de 

instrução e julgamento, razão pela qual foi designada audiência de 

instrução e julgamento para a data de 05/09/2018, às 15 horas e 30 

minutos, saindo os presentes devidamente intimados e advertidos das 

consequências legais do não-comparecimento. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Ione Filomena dos Santos, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 310439 Nr: 6490-98.2013.811.0002

 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: RAFAELA GODINHO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS MASSSHARI ISHITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA GODINHO - 

OAB:15230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS MASSAHARU 

ISHITANI - OAB:15285, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:11625/MT

 VISTOS etc.

O requerido apresentou Recurso de Apelação (fls. 177/181).

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, 17 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437539 Nr: 5423-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LEONIDAS ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, da Lei 6.858/80, e 

disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e determino a 

expedição de alvará judicial para o requerente para o levantamento de 

100% (cem por cento) dos valores existentes em favor do “de cujus” 

ESTELITA ALVES DA GUIA, retidos na conta poupança nº. 

070.041.841-53 junto ao Banco Sicredi S. A.P. R. I. Isento de custas 

processuais (fls. 22).Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial, 

e, em seguida, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342842 Nr: 10172-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEPS, VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SEMEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10172-27.2014.811.0002.

Código nº. 342842.

VISTOS etc.

Intime-se a requerente para dar andamento ao feito, indicando as demais 

herdeiras do falecido, bem ainda trazendo aos autos a declaração do INSS 

de dependentes do falecido junto ao órgão.

Com a manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Julho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 370852 Nr: 20051-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, JESSICA 

POLIANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO WESLEY GOMES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 informe o numero do CPF do executado com a finalidade de 

expedir oficio a Caixa Economica Federal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344251 Nr: 11281-76.2014.811.0002

 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: HRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAROLINA GOMES DE ALMEIDA, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Diante do exposto, tem-se que o que melhor atende 

aos interesses da criança, no momento, é a permanência deste na 

residência e companhia do pai.Em assim ocorrendo, presentes os 

requisitos legais pertinentes ao caso concreto, DEFIRO liminarmente o 

pedido formulado, concedendo a guarda provisória dos infantes ao 

genitor.Lavre-se o termo de guarda unilateral ao pai, mantida a 

convivência materna.Cite-se a requerida, por edital com prazo de 20 dias, 

para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, do 

CPC.Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas 

a parte autora para manifestação.Não sendo apresentada contestação, 

nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG atuantes nesta 

comarca para proceder à defesa da ré citada por edital (art. 72, inciso I, 

do CPC).Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Várzea Grande/MT, 13 de Julho de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myllena de Lacerda 

Inocencio, digitei.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 325415 Nr: 21803-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJVH, RLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Jackson Costa - 

OAB:4871

 VISTOS etc.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito, formulado às fls. 87/88.

Transcorrido o prazo, diga a parte exequente.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Julho de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 517844 Nr: 4789-77.2016.811.0041

 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: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Costa Leite - OAB:6608, 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:, RUTH SOUSA 

DOURADO - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 15 

(quinze ) dias apresente alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252617 Nr: 11639-80.2010.811.0002

 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: CICERO FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BRITO PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS - 

OAB:11650, RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - OAB:12127-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora autora para que no prazo 

legal apresnete as ultimas declarações

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431668 Nr: 1931-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDC, RADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giulianne Crepaldi silva - 

OAB:17.257

 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 os documetnos juntados nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 273766 Nr: 16625-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAMIL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMA MATOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CANDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12024/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte executada para que no prazo de 

10(dez) dias informe sobre a quitação do débito, e, caso não tenha 

ocorrido, informe o periodo em que será realizado o pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 96743 Nr: 6251-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBP, WRDS, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - 

OAB:OAB-MT 10376-B, MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT

 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.: 243509 Nr: 4587-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PRECZEWSKI, MAIKO 

PRETCZEWSKI, ALEXANDRO PRECZEWSKI, ALEX PRECZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO PRECZEWSKI, LAURA JANAINA 

PRETCZEWSKI, MARIA NEISIA PRETCZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744, CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:OABMT 6260-E, RUBENS RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009179-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RG (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1009179-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DANIELLE DA SILVA E SOUSA 

INVENTARIADO: RG Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postulada, 

com escoro no art. 98 do CPC/2015. Nomeio inventariante DANIELA DA 

SILVA E SOUZA que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Art. 617, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil). Com aporte aos autos das primeiras 

declarações, citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC - art. 

626), para que se manifeste sobre os valores, podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (CPC - art. 629) 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC - art. 

638), manifestando-se expressamente. Notifique-se o ilustre 

representante do Ministério Público (art. 178, I, do CPC/2015). Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) e digam, em 

15 (dez) dias (CPC - art. 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 

(cinco) dias (CPC - art. 638). Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005053-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1005053-29.2018.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão datada de 06/07/2018 

(Id.13791034), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de setembro de 2018 às 

15h30 Várzea Grande/MT, 18 de julho de 2018. Fátima Maria Wanderley 

Sales Técnica Judiciária

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006072-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORCA MARQUES BORK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA OAB - MS8446 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

ALINE INGLEZ DA SILVA OAB - PR69711 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006072-70.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DORCA MARQUES BORK REQUERIDO: VIACAO NOVA 
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INTEGRACAO LTDA Vistos... Designo audiência para inquirição da 

testemunha para o dia 11/09/2018, às 14:30horas. Oficie-se ao Juízo 

deprecante para as comunicações de praxe, informando ainda a data e 

horário da audiência. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006072-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORCA MARQUES BORK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MEDEIROS ARENA DA COSTA OAB - MS8446 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

ALINE INGLEZ DA SILVA OAB - PR69711 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006072-70.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DORCA MARQUES BORK REQUERIDO: VIACAO NOVA 

INTEGRACAO LTDA Vistos... Designo audiência para inquirição da 

testemunha para o dia 11/09/2018, às 14:30horas. Oficie-se ao Juízo 

deprecante para as comunicações de praxe, informando ainda a data e 

horário da audiência. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCEMAR RAMOS PACHECO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para providenciar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006096-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIZIO PINTO DE MORAES (RÉU)

MARCIA REGINA DE MELLO MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006096-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARIZETH MAGALHAES DE OLIVEIRA RÉU: DEONIZIO PINTO DE 

MORAES, MARCIA REGINA DE MELLO MORAES 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 05 /09/2018, às 10:00 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 349044 Nr: 15092-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. DE JESUS MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre a certidão do 

oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415033 Nr: 19347-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AFIFIA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696 OAB/MG

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300932 Nr: 21630-12.2012.811.0002

 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: MARIA EUNICE NOBRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO - SISTEK SISTEMA DE CIRCUITO 

INTERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 229487 Nr: 9675-86.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPE-ASSOCIAÇÃO DOS INTIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO-MILITAR DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO JOSÉ MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS, THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência para cumprimento da carta precatória distribuida na comarca de 

Lucas de Rio verde-MT
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429968 Nr: 782-62.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA BAIA DE CARVALHO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL CIA SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:3.556/MS, Flávio J. Chekerdemian Junior - OAB:16.956, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386374 Nr: 2854-56.2015.811.0002

 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: CARLOS ANTONIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDIAN ABADIAS MOURA SANTOS, 

SHOPPING POPULAR DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 351109 Nr: 16663-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO VIEIRA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303356 Nr: 24284-69.2012.811.0002

 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: ROSANA TEREZINHA BORTOLETI-ME - HOTEL PORTAL 

DA AMAZONIA, ROSANA TEREZINHA BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTANA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

SANDRO CAVALCANTE CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891, 

ELISE FAEDA - OAB:OAB/MT 17.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 285716 Nr: 4825-81.2012.811.0002

 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: VALMIR BORGES DE SANTANA, MANOELINA ROSA 

PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DA SILVA, EDSON GONÇALVES 

DA COSTA FILHO, DOMINGOS ANTONIO GONÇALVES, ILMA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449156 Nr: 11459-54.2016.811.0002

 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: JOSE CICERO DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

os embargos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338086 Nr: 6360-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS BONFIM LEITE 

FILHO - OAB:OAB/SP N309.115, RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - 

OAB:OAB/SP N300.923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para retirar a certidão 

de credito para devida habilitação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 278614 Nr: 22252-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA AYOLFI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para retirar a certidão 

de credito para devida habilitação

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437881 Nr: 5633-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maritza Prado de Barros, Carlos Eduardo Miranda 

Barros, Francisco Lotufo Neto, JACQUELINE PRADO LOTUFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado ROBSON RONDON 

OURIVES a 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 414962 Nr: 19310-81.2015.811.0002

 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: JENNIFFER KARPINSKI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DA SILVA GOMES - 

OAB:19604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 285716 Nr: 4825-81.2012.811.0002

 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: VALMIR BORGES DE SANTANA, MANOELINA ROSA 

PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA DA SILVA, EDSON GONÇALVES 

DA COSTA FILHO, DOMINGOS ANTONIO GONÇALVES, ILMA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CITE-SE CONFORME REQUERIDO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395832 Nr: 9031-36.2015.811.0002

 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: NOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação daparte autora acerca da decisão de fls. 20, a seguir descrita 

em resumo: "...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 as fls. 15, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em 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 15:00 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".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 443625 Nr: 8623-11.2016.811.0002

 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: ELI GOES REMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE MOURA, TEODOMIRA 

CORRÊA DA COSTA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:OAB/MT 8.777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7099, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4871/MT

 Processo n° 8623-11/2016 (Cód. 443625)

Vistos...

Não foram arguidas preliminares ou matérias prejudiciais na contestação, 

apresentada por negativa geral mediante curador especial.

Observo, ainda, que as partes encontram-se devidamente representadas 

nos autos, razão pela qual dou o feito como saneado.

A fim de melhor comprovar o lapso temporal e espécie de posse designo 

audiência de instrução e julgamento para 18/09/2018, às 15:00h, 

oportunidade em que tomarei o depoimento pessoal do autor e inquirirei 

suas testemunhas, desde que arroladas no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 17 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448464 Nr: 11139-04.2016.811.0002

 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: KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 Por não verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.Delimito que a prova deverá 

versar quanto à alegação de que o procedimento cirúrgico possui 

natureza exclusivamente odontológica e não seria coberta pelo plano de 

saúde na forma do contrato.Já intimadas as partes as partes para indicar 

provas, a autora requereu prova testemunhal (fls. 176/177). A ré, por sua 

vez, requereu perícia médica, depoimento da autora e oitiva de 

testemunhas.Defiro a prova pericial requerida pela ré nomeio o Cirurgião 

Dentista Hugo Luciano de Almeida, com endereço na Av. das Flores, n.° 

240, Sala 02, Bairro Jardim Cuiabá, fones 3027-5441 e 9962-3113, e-mail 

dentalorto@hotmail.com.Intimem as partes para apresentar quesitos, bem 

como, caso queiram, indicar assistentes técnicos, no prazo comum de 15 

dias.Feito isso, ao perito para informar se aceita a indicação, devendo, 

também, apresentar proposta de honorários. Em caso positivo, intime-se a 

ré para depósito integral do valor no prazo máximo de 10 (dez) 

dias.Autorizo o levantamento de 50% do valor no início dos trabalhos 

periciais, devendo o Sr. Perito designar data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se da data respectiva as partes.Fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o laudo, às 

partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e conclusos 

para designação de audiência, oportunidade em que tomarei, como prova 

do juízo, os depoimentos da autora e do representante legal/ preposto da 

ré com conhecimento sobre os fatos, bem como, inquirirei as testemunhas 

arroladas, desde que no prazo de lei.Consigno, desde já, que caberá aos 

advogados das partes informar e/ou intimar suas testemunhas quanto ao 

dia, hora, e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (CPC, art. 455).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401270 Nr: 11991-62.2015.811.0002

 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: ÉRICA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 11991-62/2015. Cód. 401270

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido pelo autor às fls. 137, devendo a Sra. Gestora providenciar a 

expedição do respectivo alvará, Expeça-se o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estudo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 13 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345158 Nr: 12013-57.2014.811.0002

 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: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 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, 13 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371380 Nr: 20475-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLINA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CORREA DA SILVA - OAB:8,184-A

 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, 11 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 382333 Nr: 239-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, OLÁVIO JOSÉ DA SILVA - OAB:13991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO APOLINÁRIO - 

OAB:20535/O

 Diante da injustificável ausência do autor e ré,bem como,seus 

procuradores,na audiência de conciliação,conforme termo de fls.72, 

aplico-lhes multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 

2% sobre o valor da causa.Por não verificar a impossibilidade de 

julgamento antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da 

causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar,pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito.Delimito 

que a prova deverá versar quanto à alegação de que os valores cobrados 

foram regularmente quitados em face dos recibos e depósitos de fls. 

50/56,ou seja,que se referem ao período sub judice e não a 

2013,conforme alegação do autor em sua impugnação.Diz,ainda, que os 

documentos foram rasurados.Para tanto, caberá à ré a prova desses 

fatos, devendo também trazer aos autos os originais dos documentos 

impugnados pelo autor.DA CARÊNCIA DE AÇÃOArgumenta a ré que todo o 

período a motivar a propositura da ação foi quitado, razão pela qual requer 

seja o feito extinto sem resolução de mérito.Já intimadas as partes as 

partes para indicar provas apenas o autor manifestou-se, requerendo o 

depoimento da autora, perícia nos documentos juntados nos autos – em 

face da alegação de rasuras e assinaturas falsificadas.Indefiro o pedido 

de perícia por observar que o ônus probante da autenticidade desses 

documentos é da ré, de forma que deve produzir prova nesse sentido, e 

não o autor.Defiro, outrossim, o depoimento da ré e, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para 18/09/2018, às 16:00h, 

oportunidade em que também tomarei o depoimento do autor como prova 

do juízo.Consigno, desde já, havendo interesse na oitiva das testemunhas, 

além do rol, que deverá ser ofertado no prazo de lei, caberá aos 

advogados das partes informar e/ou intimar suas testemunhas quanto ao 

dia, hora, e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (CPC, art. 455).No mais, ante a informação de que a ré deixou o 

condomínio, defiro o pedido do autor quanto ao levantamento da caução 

(fls. 24/25).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 385137 Nr: 2120-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JORGE SILVA E ZAROUR, GLEICE 

REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORDELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:16.470

 Intimar a parte autora para retirar certidão de averbação requerida às fls 

102.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161178 Nr: 459-34.1991.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATYANNE NEVES 

BALBINO, para devolução dos autos nº 459-34.1991.811.0002, Protocolo 

161178, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004294-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004294-65.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 18.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JORGE APARECIDO ANTONIO DA CRUZ 

Parte Ré: RÉU: REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA 

- ME O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar acerca da correspondência devolvida no prazo 

de cinco 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 , 18 de 

julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009150-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIL LEITE DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1009150-09.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 15.967,14; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ENIL LEITE DA COSTA Parte Ré: RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo de 15 dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 18 de 

julho de 2018. Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000575-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGINA MORAIS DALTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT0009504A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000575-75.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 87.495,99; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: PAMELA REGINA MORAIS DALTRO Parte Ré: RÉU: 

MARCOS ANTONIO BASTOS QUINTEIRO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar acerca da 

correspondência devolvida no prazo de cinco 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 , 18 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.: 403466 Nr: 12201-93.2015.811.0041

 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: GRAZIELE SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, envio intimação ao DJE a parte requerida para manifestar 

sua concordância com o pedido de desistência apresentado pela autora, 

no prazo de cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005976-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CURADO JARDINI (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 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005976-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR: DANIELE CURADO JARDINI RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela 

Cautelar endereçada à Vara Especializada em Direito Bancário. Ainda, a 

ação foi proposta em desfavor de instituição financeira subordinada à 

fiscalização do Banco Central, em que visa a exibição de contratos 

consignados para futura revisão de cláusulas contratuais, tarifas e taxas 

de juros de financiamento realizado pelo autor. Logo, com fulcro na 
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resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que 

sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara Especializada em 

Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005937-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YARA SANTOS MORAES CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005937-58.2018.8.11.0002. 

AUTOR: YARA SANTOS MORAES CURVO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 17 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005982-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005982-62.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Tutela 

Cautelar endereçada à Vara Especializada em Direito Bancário. Ainda, a 

ação foi proposta em desfavor de instituição financeira subordinada à 

fiscalização do Banco Central, em que visa a exibição de contratos 

consignados para futura revisão de cláusulas contratuais, tarifas e taxas 

de juros de financiamento realizado pelo autor. Logo, com fulcro na 

resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino que 

sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara Especializada em 

Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005996-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IASNAIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005996-46.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDIR JOSE DE SOUZA REQUERIDO: IASNAIRA 

RODRIGUES DA SILVA Vistos. Trata-se de Carta Precatória oriunda da 

Comarca de Juína em que figura como juízo deprecado o da Comarca de 

Cuiabá, para a oitiva de testemunha que reside naquela Comarca. De tal 

modo, à vista do equívoco da distribuição da missiva para esta comarca, 

bem como considerando o caráter itinerante das cartas precatórias, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, remetendo-se a presente 

deprecata àquela Comarca para cumprimento. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante comunicando-se a redistribuição. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 17 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006035-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006035-43.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: DARIO FERREIRA 

Vistos. Trata-se de Carta Precatória para cumprimento de mandado de 

citação expedido em ação de execução que figura no polo ativo instituição 

financeira subordinada à fiscalização do Banco Central. De tal modo, nos 

termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que altera a competência das 

Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 

outras, outorgando competências às demais varas para o processamento 

de Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este 

juízo carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara 

de Direito Bancário desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 17 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003287-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A F GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO GARCIA FERREIRA OAB - MT22334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003287-38.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer de Restituição da 

Quantia Paga em Veículo c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta por A F GUINCHOS E TRANSPORTES 

LTDA. ME e Alexsandro Minardi Chicati em desfavor de DOMANI PRIME e 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Narra a parte autora que, adquiriu veículo em 

29.03.2017 junto à primeira requerida, porém com pouco tempo de uso 

passou a apresentar problemas, antes mesmo da revisão de 10.000km, 

sendo que o defeito mais grave foi uma pane elétrica, já tendo o veículo 

passado por diversos reparos apesar de ter sido adquirido zero 

quilometro. Em sede de liminar, pretende a que a requerida receba o 

veículo em sua sede para o necessário e definitivo reparo dos defeitos 

relatados, e em ato continuo seja fornecido ao requerente um veículo 

compatível até a restituição do mesmo. No mérito, requer a condenação da 

Requerida a Restituição no valor de R$135.478,44 (cento e trinta e cinco 

mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

Tendo este juízo verificado a incompatibilidade do pedido liminar com o 

pedido final e narração confusa do pedido de danos morais, observando o 

teor do artigo 10 do CPC, determinou que a parte autora se manifestasse 

quanto à referida matéria. Aportou aos autos a emenda a exordial 

registrada sob Id. 13854869 – Pág. 1-4, na qual a parte autora requer a 

inclusão no polo ativo do sócio proprietário da empresa requerente e 
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retificou o pedido liminar requerendo que seja determinado a parte 

requerida que receba o veículo objeto dos autos e entregue um veículo 

compatível, para que o requerente se locomova, até a restituição do valor 

da rescisão contratual. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo a emenda a exordial. Pois bem. O instituto da tutela de urgência é 

gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais 

podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de 

medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e 

perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, 

para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou 

executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. 

Denota-se que, a parte autora faz pedidos incompatíveis, pois com a 

rescisão contratual implicará no retorno das partes ao status quo ante, 

fazendo com que a parte ré seja obrigada a restituir à parte autora os 

valores já recebidos, bem assim ressarcir eventual perdas e danos. Logo, 

não se faz concebível a hipótese de obrigar a parte requerida a fornecer 

veículo até julgamento da demanda, pois a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pela requerente, está 

condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório. Diante do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no 

artigo 300, do CPC. Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência de conciliação que 

designo para o dia 13 de setembro de 2018, às 15h20min constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que 

o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Digne-se esta secretaria a incluir no polo ativo o requerente Alexsandro 

Minardi Chicati. Várzea Grande/MT, 18 de julho de 2018. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em 

substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007922-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 06/08/2018, às 12h00, na CLÍNICA DE 

REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS, 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM E/OU OUTROS 

EXAMES DE IMAGENS, LAUDOS MÉDICOS, HISTÓRICO CLÍNICO) que, 

porventura, possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004452-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYLENE LAURA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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 16/08/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO OLIVEIRA VASCONCELOS (AUTOR)

DILMA BRUNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GABRIEL LIBARDI DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, (ID 

14204131) e, em caso de concordância, venha a parte requerida efetuar o 

depósito do valor de sua respectiva cota-parte, nos termos da decisão de 

ID: 13352659.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA (RÉU)

DANIELA BATISTA ROCHA (RÉU)

JULIO CESAR VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-26.2018.8.11.0002. AUTOR: 

ROBSON CARLOS RIBEIRO DA SILVA RÉU: DANIELA BATISTA ROCHA, 

EDUARDO CERQUEIRA E SILVA, JULIO CESAR VIEIRA Vistos etc., 

Compulsando os autos verifico que a carta de citação direcionada ao 

requerido Julio César Vieira foi recebida pelo Sr. Aniceto C. Arruda, 

nota-se que a carta de citação expedida não foi recebida pelo requerido, 

razão pela qual o ato citatório não se revestiu de regularidade já que ele 

foi recebido por terceiro estranhos à lide. Sobre o assunto: “Nula a 

citação, não se constitui a relação processual e a sentença não transita 

em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com 

esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” 

(RSTJ 25/439). “RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – 1ª APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA 

FÍSICA – ATO REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – 

ASSINATURA DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE 

CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª 

APELAÇÃO – PREJUDICADA. É nula a citação de pessoa física realizada 

pelo correio quando a entrega da correspondência registrada não ocorre 

diretamente ao destinatário, que deve apor assinatura no recibo. Incumbe 

ao autor o ônus de provar que o réu tomou ciência da existência de 

demanda judicial contra ele proposta, não obstante o AR tenha sido 

subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 72034/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/01/2015, Publicado no 

DJE 27/01/2015) Isto posto, torno nula a citação do requerido Julio Cesar 

Vieira e no impulso determino que seja expedido mandado visando a 

citação do requerido no endereço indicado no id. 12260581. Outrossim, 

diante da não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 

12/09/2018, às 17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 
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Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Intimem-se os 

requeridos Daniela Batista Rocha e Eduardo Cerqueira e Silva 

pessoalmente. Cumpra-se. As providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1004057-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de id 

14250356, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARCIANO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de ID 

14255006, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 378600 Nr: 25760-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CORREIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17.688/MT, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8312 A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 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): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 232588 Nr: 12692-33.2009.811.0002

 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: FARIAS LIMA E LIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10064/MT, MARCELO FELÍCIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/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 Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413980 Nr: 18900-23.2015.811.0002

 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: ROSVONI NICOLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399017 Nr: 10827-62.2015.811.0002

 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: SANDRA NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 24/08/2018, às 15h00, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388263 Nr: 4256-75.2015.811.0002

 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: EDIVAN NUNES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

informar nos autos o atual endereço de seu cliente, consoante 

determinado na decisão de fl.125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 437427 Nr: 5369-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARTIMIANO SORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA PEREIRA DA FONSECA, AGENOR 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fl.74 e inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o 

depósito de diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434185 Nr: 3540-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNNY CHRISTIAN ZERI DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427245 Nr: 25786-38.2015.811.0002

 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: ERMENDINA BONFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 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): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 311665 Nr: 7744-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERVAN FERREIRA FROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 29957 Nr: 7507-29.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES AÉREOS PRESIDENTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO THADEU DE OLIVEIRA PIMENTEL, ATI - 

AVIATION THECNOLOGY INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARENALES FRANCO - 

OAB:88395/SP, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451665 Nr: 12583-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE JESUS POMPEU JUNIOR, 

WALDIRENE ROSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O, VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - 

OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17680

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 1581 Nr: 276-19.1998.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO DO ESPIRITO SANTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003786-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERNANDES DUTRA (AUTOR)

GILVAN AURELIANO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA SANTANA DE ALBUQUERQUE (RÉU)

CRISNADAIER LEAL DE ALBUQUERQUE (RÉU)

Outros Interessados:

Empreendimentos Santa Laura (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1003786-22.2018.8.11.0002; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: GILVAN AURELIANO ALVES, 

NEUZA FERNANDES DUTRA Parte Ré: RÉU: CRISNADAIER LEAL DE 

ALBUQUERQUE, LUCIA MARIA SANTANA DE ALBUQUERQUE CITANDO 

(A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA proposta 

por GILVAN AURELIANO ALVES e sua esposa NEUZA FERNANDES 

DUTRA, brasileiros, casados, ele operador de máquinas, portador da RG. 

nº 2.425.368-5/SSP-Mt, CPF nº 815.251.094-72, ela do lar, portadora da 

RG. nº 1.738.721-3/SSP-Mt, CPF nº 348.447.752-00, residentes e 

domiciliados à Av. Santa Laura, Quadra 125, Casa 07 – Bairro Jardim 

Costa Verde – Várzea Grande – MT, em face de CRISNADAIER LEAL DE 

ALBUQUERQUE E LUCIA MARIA SNATAVA DE ALBUQUERQUE, ele 

portador da RG nº. 023.830 SSP/MT e CPF nº. 022.873.742-72, residentes 

e domiciliados a RUA 25, Quadra 14, Casa 19 – Bairro CPA - Cuiabá-MT. 

Os Requerentes detêm a posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta 

sobre os imóveis urbanos caracterizados pelos Lotes 11 (matricula nº 

3.225 e de 05/01/1986, no RGI da Comarca de Várzea Grande– MT) e 12 

(matricula nº 3.226 e de 05/01/1986, no RGI da Comarca de Várzea 

Grande– MT) da Quadra 103 do Loteamento Jardim Costa Verde – Várzea 

Grande –MT. Desta forma, os requerentes pretendem a declaração do 

domínio dos imóveis ao possuidor, ora Requerente, para que possa ter os 
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registros devidamente efetivados perante o Cartório do 1º Serviço Notarial 

e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT. Dá-se a presente ação 

o valor de R$.20.000,00 (vinte mil reais). DESPACHO: Vistos. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Cite-se, pessoalmente, a parte requerida (Id. 13131292) e os confinantes 

(Id. 13131292), bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 13131292), bem 

como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 13130975) e da planta e 

memorial descritivo do bem (Id. 13130975). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do 

imóvel (Id. 13130975), determinando as anotações devidas quanto à ação 

de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento 

de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei e afixei o presente 

Edital no Átrio do Fórum, lugar público de costume. Várzea Grande - MT, 

17 de julho de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002141-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Orlandino Basso (RÉU)

Outros Interessados:

MANOEL CARENIRO LIMA (CONFINANTES)

GUILHERME NOGUEIRA BORGES (CONFINANTES)

ILSEN MOURA NOGUEIRA BORGES (CONFINANTES)

LUCINETE TOBIAS DE BARROS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1002141-93.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO DA L 

6.969/1981]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: GENAIR OLIVEIRA SILVA 

Parte Ré: RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

ORLANDINO BASSO CITANDO(A, S): Orlandino Basso. FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte requerida Orlandino Basso, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO proposta por GENAIR OLIVEIRA SILVA, 

brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG nº. 574895 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF sob o nº 832.409.002-97, residente e domiciliado na 

Rua das Orquídeas, Quadra 17. lote nº 05, Bairro Jardim Vitoria Regia, 

Várzea Grande/MT, em face de VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 03.915.519/0001-98, Rua: Valêncio José 

Barbosa, 2275, Bairro: Santos Dumont. São José do Rio Preto – SP, Cep: 

15020-100 Telefone: (17) 3304-4555,, joseluis@verdad.com.br, 

cesar@verdad.com.br, eduardo@verdad.com.br, e Orlandino Basso. O 

Requerente desde o mês de agosto do ano de 2011 mantém a posse 

mansa, pacífica e ininterrupta, portanto, há mais de 5 (cinco) anos com 

"animus domini" do terreno onde construiu um imóvel assim descrito. 

Tem-se que o autor hoje no referido terreno construiu um imóvel casa 

residencial contendo uma sala, cozinha, banheiro e dois quartos, situado 

na Rua das Orquídeas, Quadra 17, Lote 05, localizado no Bairro Jardim 

Vitoria Regia, Várzea Grande/MT, desde o mês de agosto de 2011, 

totalizando um prazo de mais de 05 anos. Quando adentrou no terreno 

possuía apenas uma parede e um quarto coberto, sendo que o terreno 

encontrava-se desocupado e parcialmente construído. O referido terreno 

possui uma área de hoje com cerca de 250m2, e é localizado na área 

urbana, mesmo que conste uma área maior na Certidão de Ônus. O Réu é 

proprietário do referido imóvel (conforme consta na certidão de registro 

juntada), cujas propriedades confrontantes são: à esquerda com o lote 06, 

à direita com o lote 05, à frente com a Rua das Orquídeas antiga Rua 21 e 

ao fundo com o lote 28. O autor nunca sofreu qualquer tipo de 

contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a 

sua posse, portanto, e sem oposição e ininterrupta durante todo esse 

tempo. O possuidor desde que entrou para o terreno, construiu sua 

residência e sempre agiu como se fosse o próprio dono, tendo nele 

estabelecido moradia sua e de sua família. O possuidor não é proprietário 

de nenhum outro imóvel, seja ele rural ou urbano. Dessa forma, estando 

presentes todos os requisitos legais exigidos, o autor faz jus a presente 

ação. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). DESPACHO: 

Vistos. A parte autora interpôs recurso de apelação no Id. 12571978, 

argumentando que sanou as irregularidades constatadas na decisão de 

emenda, carreando memorial descritivo assinado por profissional 

legalmente habilitado, o que supre a omissão que levou ao indeferimento 

da inicial. Com efeito, analisando o presente caso, verifico que de fato a 

parte autora sanou as irregularidades constatadas nas decisões de Ids. 

5804296 e 6689790, colacionando os documentos de Id. 11912266, o que 

torna a inicial apta para ser processada. Destarte, atento aos princípios da 

lisura, economia e celeridade processual, e alicerçado no art. 331 do 

Código de Processo Civil, consignando, ainda, que a extinção prematura 

do processo não é o interesse da parte demandante, em juízo de 

retratação, revejo a decisão guerreada, pelos fundamentos acima, a fim 

de dar prosseguimento ao feito. No impulso, consigno que deixo de 

designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que 

em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando 

que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como 

serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a 

realização da audiência de conciliação restará prejudicada à vista da 

impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada à 

existência de citação ficta Verificando-se, em princípio, que o requerido 

Orlandino Basso se encontra em lugar incerto e não sabido, uma vez que 

inexiste nos autos elementos suficientes à propiciar a busca de endereço 

perante os órgãos conveniados ao Poder Judiciário, determino seja citado 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a 

advertência do art. 257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o 

prazo de quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III) 

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já, nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública de Várzea Grande/MT, que deverá ser regularmente intimada para 

patrocinar a defesa da requerida. Citem-se, pessoalmente, os 

representantes processuais da requerida Verdade Empreendimentos 

Imobiliários, bem como os confinantes (Id. 6131215). Citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

5799655), bem como com cópia da certidão do imóvel (Id. 8071841) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 6131471, 6131480, 11912266). 

Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão 

do imóvel (Id. 8071841), determinando as anotações devidas quanto à 
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ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para 

conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, 

do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei e afixei o presente 

Edital no Átrio do Fórum, lugar público de costume. Várzea Grande - MT, 

17 de julho de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário SEDE 

DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002635-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. S. (RÉU)

V. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

TATIANE RIBEIRO FERRAZ (CONFINANTES)

DEUZILIA PEREIRA OLIVEIRA (CONFINANTES)

DANIEL JOSÉ DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES. Dados do Processo: Processo: 1002635-21.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: 

TATIANE RIBEIRO FRANCEZ Parte Ré: RÉU: VITOR CLARINDO DA SILVA, 

MARIA BARROS DA SILVA AUTOR: TATIANE RIBEIRO FRANCEZ RÉU: 

VITOR CLARINDO DA SILVA, MARIA BARROS DA SILVA CITANDO(A, S): 

VITOR CLARINDO DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, portador do 

RG de nº. 16.148 SSP/MT, e sua esposa MARIA BARROS DA SILVA, 

brasileira, do lar, portadora do RG de nº. 57.131 SSP/MT. FINALIDADE: 

CITAÇÃO das partes requeridas VITOR CLARINDO DA SILVA, brasileiro, 

casado, pecuarista, portador do RG de nº. 16.148 SSP/MT, e sua esposa 

MARIA BARROS DA SILVA, brasileira, do lar, portadora do RG de nº. 

57.131 SSP/MT, atualmente em lugar incerto e não sabido, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO proposta por TATIANE RIBEIRO FRANCEZ, brasileira, 

solteira, estudante, portadora do RG de nº. 1769415-9 SSP-MT e inscrita 

no CPF/MF sob o nº. 016.632.891-07, com residência e domicilio na Rua 

Etevaldo Rodrigues, Lote 14-B, Quadra 15, Loteamento Jardim Ikaray, 

Várzea Grande/MT, em face de VITOR CLARINDO DA SILVA, brasileiro, 

casado, pecuarista, portador do RG de nº. 16.148 SSP/MT, e sua esposa 

MARIA BARROS DA SILVA, brasileira, do lar, portadora do RG de nº. 

57.131 SSP/MT. A autora usucapiente, na qualidade de legítima 

possuidora, pleiteia neste juízo a sentença declaratória de usucapião, com 

fundamento no que prevê o artigo 1.238, Parágrafo Único, do Código Civil, 

uma vez que exerce a posse mansa, ininterrupta, pacífica, duradora e 

com animus domini, do imóvel urbano, situado no LOTEAMENTO JARDIM 

IKARAY, “LOTE 14-B, QUADRA 15”, com metragem da área de 180,00 m² 

(cento e oitenta metros quatrocentos) com registro no Cartório do 5º Ofício 

da Comarca de Cuiabá/MT, sob a matrícula nº. 7.561, fls. 38, Lº 2-A-3. O 

marco inicial da posse que ora se espera declarar teve início através da 

Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias em 04 de 

Abril de 2004 entre o cedente Sr. DANIEL JOSÉ DOS SANTOS e a 

cessionária Sra. TATIANE RIBEIRO FRANCEZ, referente a 180m² (cento e 

oitenta metros quadrados) do Lote Urbano, conforme documentos e Plata 

Topográfica anexo. Importante registrar que o cedente Sr. DANIEL JOSÉ 

DOS SANTOS consignou no Instrumento Público que exercia de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição a posse do Lote Urbano há 

mais de 10 (dez) anos. Dá-se à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta 

mil reais). DESPACHO: Vistos. Inicialmente, chamo o feito à ordem para 

revogar a decisão de Id. 12637762 por não ter conexão com a presente 

demanda. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 

98 do CPC. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar 

audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se 

tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que 

deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão 

intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da 

audiência de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Verificando-se, em princípio, que os requeridos se encontram em lugar 

incerto e não sabido, determino sejam estes citados por edital, este com 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 

257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze 

(15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os 

prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, 

desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública de Várzea 

Grande, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa 

dos requeridos. Cite-se, pessoalmente, os confinantes (Id. 12605381), 

bem como citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial (Id. 12605359), bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (Id. 13066591) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Id. 12605378). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro 

de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com 

cópia da certidão do imóvel (Id. 13066591), determinando as anotações 

devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se 

edital para conhecimento de eventuais interessados, como previsto no 

artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, 

à vista de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o 

processo não pode ficar paralisado aguardando os tribunais se 

adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação do edital de 

citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de beneficiária da 

justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito OBSERVAÇÃO 1: Os prazos serão contados EM 

DOBRO, caso esteja enquadrado em alguma das hipóteses dos arts. 180, 

182, 183, 186, 229 do NCPC (litisconsortes com procuradores distintos, ou 

de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, escritórios de prática 

jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às 

entidades que prestam assistência jurídica gratuita, ou caso o requerido 

seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Caso não seja contestada a 

ação, será decretada a REVELIA. OBSERVAÇÃO 2: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. OBSERVAÇÃO 3: Em caso de revelia será nomeado 

curador especial Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea Grande - MT, 

17 de julho de 2018. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001132-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIZA SOARES BOABAID YULE (RÉU)

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (RÉU)

LUCILA SOARES BOABAID (RÉU)
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Antônio Carlos Santana (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (RÉU)

LEILA MARIA BOABAID LEVI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1001132-62.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ESPECIAL 

(CONSTITUCIONAL)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: ANDREIA 

ALVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID YULE, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, ANTÔNIO 

CARLOS SANTANA CITANDO(A, S): Antônio Carlos Santana. 

FINALIDADE: CITAÇÃO de Antônio Carlos Santana, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA proposta por ANDREIA ALVES DA 

SILVA, inscrita no CPF sob o nº 028.997.671-51, RG nº 3077001-7, 

residente e domiciliada na Rua 25, quadra 183, Lote 05, Bairro Jardim 

Eldorado, na cidade de Várzea Grande –MT, em face de VERDADE EMP. 

IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.915.519/0001-98, situada a 

rua Valencio Jose Barbosa, nº 2.275, bairro Santos Dumont, cidade de 

São José do Rio Preto – SP, CEP nº 15.020-100 e LOURENÇO BOABAID, já 

falecido, representado pelos herdeiros: LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

brasileira, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 328.150 

SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 533.694.087-91, residente e domiciliada na 

Rua 09, quadra 28, casa 17, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de 

Cuiabá-MT; LUCILA SOARES BOABAID, documentos pessoais 

desconhecidos, residente e domiciliada na Rua Dom Antonio Malon, nº 

631, apartamento 702, Edifício Belmont, bairro Poção, CEP 78.015-608, 

cidade de CuiabáMT; LOURIZA SOARES BOABAID, portadora da cédula 

de identidade nº 072438 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 811.927.701-53, 

residente e domiciliada na Rua Frei Osvaldo, nº 82, na cidade de Chapada 

dos Guimarães-MT; ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, 

servidora pública da Secretaria do Estado de Saúde, documentos 

pessoais desconhecidos, residente e domiciliada na Rua 09, quadra 28, 

casa 17, bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Cuiabá-MT e 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID, documentos pessoais 

desconhecidos, residente e domiciliado na Rua dos Limoeiros, nº 435, 

Bairro São Francisco, cidade de Comodoro – MT, CEP 78.310-000. A 

autora é possuidora do Lote 05, da quadra 183, localizado no Loteamento 

denominado Jardim Eldorado, situado no Município de Várzea Grande, 

onde edificou sua residência em Junho de 2012, totalizando um prazo de, 

aproximadamente, 06 (seis) anos. O referido imóvel é localizado na área 

urbana, cuja extensão é de 208,25m² (duzentos e oito, vírgula vinte e 

cinco metros quadrados). A parte autora adquiriu a posse do imóvel, 

mediante contrato de compra e venda firmado com a Sra. Andrelina 

Marques da Silva Leite no ano de 2012 (documento em anexo). Contudo, a 

posse mansa e pacífica já era exercida pela Sra. Andrelina Marques da 

Silva desde 2005, quando adquiriu o lote do Sr. Leonir Francisco da Silva 

(documento em anexo), sem oposição nenhuma do proprietário. Dessa 

forma, estando presentes todos os requisitos legais exigidos, a autora faz 

jus a presente ação. Dá-se à causa o valor de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais). DESPACHO: Vistos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Intimada a parte autora para que apresentasse maiores informações 

acerca do Sr. Antônio Carlos Santana, cujo nome encontra-se averbado à 

margem da matrícula do imóvel que se pretende usucapir, aportou petição 

aos autos (Id. 12997392), aduzindo inexistir outros documentos que 

evidenciem que a propriedade tenha sido transferida para o Sr. Antônio, 

requerendo, assim, sua citação por edital. Assim, por não haver 

informações suficientes acerca da atual propriedade do bem, ou da 

existência de título translativo, proceda-se com a inclusão do Sr. Antônio 

Carlos Santana no polo passivo da lide. Destarte, verificando-se, em 

princípio, que o requerido Antônio, se encontra em lugar incerto e não 

sabido, determino seja este citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) 

dias, devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para 

contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública de Várzea Grande, 

que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa dos 

requeridos. Citem-se, pessoalmente, os representantes processuais da 

requerida Verdade Empreendimentos Imobiliários e os herdeiros do Espólio 

de Lourenço Boabaid, bem como os confinantes (Id. 11783257). Citem-se, 

por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

para que também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos 

autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da 

petição inicial (Id. 11783257), bem como com cópia da certidão do imóvel 

(12397358) e da planta e memorial descritivo do bem (11783461). 

Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da certidão 

do imóvel (12397358), determinando as anotações devidas quanto à ação 

de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento 

de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea Grande - 

MT, 17 de julho de 2018. JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005288-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CORREA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (RÉU)

Outros Interessados:

RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMIR DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

GONÇALINA DOMINGAS BARROS DA SILVA (CONFINANTES)

JOSÉ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NUNES (CONFINANTES)

ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GISLENE DE SOUZA NASCIMENTO (CONFINANTES)

GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONINA RODRIGUES NAZARETE DE SIQUEIRA (CONFINANTES)

JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA DE SOUZA NUNES (CONFINANTES)

SELMA DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDECI GONÇALVES SABOIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINA JOANA DA SILVA (CONFINANTES)

SILVIO CESAR FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MARIA HELENA SOUZA SILVA (CONFINANTES)

NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ FERNANDES DE SOUZA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES. Dados do Processo: Processo: 1005288-30.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/

[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: ORIVALDO 

CORREA DIAS Parte Ré: RÉU: ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF 

CITANDO(A, S): eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos. FINALIDADE: CITAÇÃO dos eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, dos termos da presente ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião proposta 

por ORIVALDO CORREA DIAS, brasileiro, casado, comerciante, nascido 

aos 11/08/1957 em Pancas/ES, filho de Geraldo Correa Dias e Maria da 

Penha Dias, portador do RG nº 1104664-3 SSP/MT e do CPF nº 

615.523.641-00, Residente e domiciliado na Avenida 31 de Março, nº 221, 

bairro Alto da Boa Vista, Várzea Grande/MT, CEP 78.120-790, email 

rocodias@outlook.com, em face de ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF, 

representado por seus herdeiros DEODITE LUIZA ESPIRITO SANTO, 

brasileira, viúva, portadora do RG nº 009.116 SSP/MT e inscrita 

048.372.231-68, Residente na Rua São Silvestre, nº 37, bairro Goiabeiras, 

Cuiabá/MT, CEP 78.043-048, (filhos) ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE 

GUSMÃO, brasileiro, brasileira, casada, portadora do RG nº 001.378 

SSP/MT e do CPF nº 146.856471-49, Residente na Rua Luiz de Castro 

Pereira, nº 49, bairro Verdão, Cuiabá/MT, MARIA DA GUIA NADAF 

FIGUEIRAS, brasileira, casada, secretária, portadora do RG nº 004.468 

SSP/MT e do CPF nº 178.080.141- 68, Residente na Rua Colombia, nº 112, 

bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, CEP 78.040-090, NADIR DOS SANTOS 

NADAF PEIXOTO, brasileira, casada, portadora do RG nº 463.336-7 

SSP/MT e do CPF nº 550.063.027-04, Residente a Rua Madre Leonina 

Melito, nº 905, Bloco G, apt. 42, Condomínio Morada do Sol, Londrina/PR, 

CEP 86.050-270 e DOMINGOS SÁVIO NADAF, brasileiro, portador do RG 

nº 300.705 SSP/MT e do CPF nº 313.394.171-20, Residente e domiciliado 

sito na Av. 08 de Abril, nº 450, bloco 02, apt. 303, bairro Verdão, 

Cuiabá/MT, CEP 78.030-367. O objeto desta ação é o imóvel de matricula 

nº 18.692, registrado no Cartório do 5º Oficio de Registro de Imóvel de 

Cuiabá/MT, compreendendo um terreno situado na Avenida Trinta e um de 

março, bairro Alto da Boa Vista, nº 221, Várzea Grande/MT. Desde o ano 

de 1997, o autor passou a exerce a posse mansa e pacífica no referido 

imóvel, perfazendo atualmente mais de 20 (vinte) anos ininterrupta que 

encontra-se no local, sem qualquer oposição a sua permanência, sendo o 

imóvel sua atual e única moradia, onde realiza o trabalho de comércio de 

sucatas com sua família, composta de esposa e quatro filhos. Durante 

todo esse tempo, sempre zelou pelo local, realizando constantes limpeza, 

e impedindo que os moradores da região transformasse o terreno em um 

depósito de lixo, ou um local de ocultação de crimes. Desde que passou a 

ocupar o terreno, comercializa peças de sucatas no local com os 

moradores circunvizinhos, que poderão facilmente comprovar o seu tempo 

de permanência no terreno, sendo que desde quando passou a ocupá-lo, 

já existia vizinhos que ainda permanecem no local. O imóvel objeto da ação 

tem a área de 26.774,61 M2, situada na Avenida Trinta e um de Março, 

bairro Alto da Boa Vista, nº 221, Várzea Grande/MT; devidamente 

registrada no 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, sob o nº 

18.692, em nome de JOÃO MOISES NADAF. Dá-se a causa o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). DESPACHO: Vistos. Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presentes os 

pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Inicialmente, 

consigno que deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 

334, CPC), haja vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio 

passivo, considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, 

§ 3º, CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se, pessoalmente, os requeridos e os 

confinantes nominados no Id. 9111217, bem como citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial (Id. 

8856144), bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 8856234) e da 

planta e memorial descritivo do bem (Id. 8856260). Oficie-se, ainda, ao 

Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da matrícula do 

imóvel (Id. 8856234), determinando as anotações devidas quanto à ação 

de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento 

de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS: Os prazos serão contados EM DOBRO, caso 

esteja enquadrado em alguma das hipóteses dos arts. 180, 182, 183, 186, 

229 do NCPC (litisconsortes com procuradores distintos, ou de réu(s) 

patrocinado(s) pela Defensoria Pública, escritórios de prática jurídica das 

faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que 

prestam assistência jurídica gratuita, ou caso o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público. Caso não seja contestada a ação, será 

decretada a REVELIA. OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. Em caso 

de revelia será nomeado curador especial. Eu, Douglas França Costa, 

digitei. Várzea Grande - MT, 17 de julho de 2018. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004886-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004886-12.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com 

Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte proposta por 

Teresinha Maria Pereira em desfavor de Telefonia Brasil S/A. Aduzindo, 

em síntese, que foi surpreendida ao descobrir que estava com o seu nome 

negativado pela empresa requerida, uma vez que jamais utilizou qualquer 

produto/serviço desta. Liminarmente, requer que a demandada seja 

compelida a retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. No mérito, requer a procedência dos pedidos, para 

declarar a inexistência do débito, pela condenação das requeridas pelos 

danos morais ocasionados, informa o desinteresse na audiência de 

conciliação, pleiteia pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova para compelir a requerida à apresentar o contrato de n. 

0276469975 que gerou a negativação da autora. Juntou documentos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas 

provisórias restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil 

(artigos 294 a 311), consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e 

de evidência, sendo esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 

300, CPC), e a segunda será analisada independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se que a 
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pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada 

nos documentos acostados aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar que empresa requerida TELEFONIA BRASIL S/A, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

para determinar que a empresa ré apresente o contrato de n. 0276469975 

que gerou a negativação da autora. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por fim, 

considerando que a parte autora possui idade superior a 60 (sessenta) 

anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a 

prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas 

anotações nos registros dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 09 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA SILVA CONSTANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005656-05.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com 

Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte proposta por 

Alexsandra Silva Constança em desfavor de Telefonia Brasil S/A 

aduzindo, em síntese, que foi surpreendido ao descobrir que estava com o 

seu nome negativado pela empresa requerida, uma vez que jamais utilizou 

qualquer produto/serviço desta. Liminarmente, requer que a demandada 

seja compelida a retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária. No mérito pugna pela inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ, bem como o pagamento pelos danos morais ocasionados, 

informa o desinteresse na audiência de conciliação, pleiteia pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova para compelir a 

requerida à apresentar o contrato de n. 0272684597 que gerou a 

negativação do autor. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou unificado na 

parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, sendo 

esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a segunda 

será analisada independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que empresa requerida TELEFONIA BRASIL S/A, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

para determinar que a empresa ré apresente o contrato de n. 0272684597 

que gerou a negativação do autor. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

9:30h, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de Julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1004797-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Ofício n.º 79/2018 Dados do processo: Processo: 

1004797-23.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 302.127,23; Tipo: Cível; 

Espécie: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108)/[Recuperação 

judicial e Falência]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: E 

P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: ADUMAT - ADUBOS E 

FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP Assunto: Informação sobre 

processo de pedido de falência Prezado(a) Senhor(a): Encaminho a 

Vossa Excelência, em anexo, cópia da decisão de ID. 13724053, 

comunicando a existência do processo de Pedido de Falência da empresa, 

E P – PRE MOLDADOS LTDA-ME, CNPJ/MF sob o nº. 05.340.413/0001-39, 

que ficará sobrestado até o julgamento da Ação Ordinária de Obrigação 

de Fazer sob o nº 1018039-29.2017.811.0041. Solicito que seja 

encaminhado ofício a esta secretaria quando ocorrer o julgamento da 

Ação de Obrigação de Fazer. VÁRZEA GRANDE, 18 de julho de 2018 

Atenciosamente, BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestor(a) 

Judiciário(a) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) GESTOR DA 9º VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005969-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACCIA ADRIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES OAB - SP167144 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marli Machado Batista (REQUERIDO)

DELFINO LADEIRO BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005969-97.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Em análise ao petitório de Id. 10738070, verifico que se requer 

a concessão do prazo de 60 dias para sobrestamento do feito, contudo, 

tal pedido é datado de 02/10/2017. Assim, já tendo decorrido o prazo 

solicitado, intime-se o douto patrono da parte autora a se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, 

em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 05 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001509-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VALMORBIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001509-04.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Em análise do petitório de Id. 11792669, entendo que o pedido 

de citação por edital é precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não 

há nos autos comprovação do exaurimento das possibilidades do autor em 

tentar localizar a parte requerida, sendo que a jurisprudência neste 

sentido dispõe, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO POR 

EDITAL - INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS - ARTS. 231 E 232 

DO CPC - Antes de ser considerado "ignorado" ou "incerto" o endereço do 

réu, devem, primeiramente, ser esgotadas todas as possibilidades de 

encontrá-lo. É precipitada a citação editalícia antes de que, ao menos, o 

autor procurasse obter o endereço do demandado junto a órgãos 

públicos, como o TRE, o drf e o Detran. Declarada a nulidade do processo 

a partir da citação ficta, por inobservância do prescrito nos arts. 231 e 

232 do CPC suscitada de ofício pelo relator, prejudicado o exame do apelo. 

Unânime. (TJDF - APC 20000110281546 - 2ª T.Cív. - Rel. Des. Waldir 

Leôncio Junior - DJU 24.05.2005 - p. 148). Compulsando os autos verifico 

que houve apenas uma tentativa de citação no endereço da exordial, a 

qual restou infrutífera em razão do requerido ter-se mudado do endereço. 

Ante o exposto, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

a intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. 

Prazo: 10 dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de junho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001463-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEPT AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA OAB - SP220830 (ADVOGADO)

AMANDA DA SILVA RUIZ OAB - SP342932 (ADVOGADO)

ROSANE CAMILA LEITE PASSOS OAB - SP283447 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001924-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO A. DE OLIVIERA - PUBLICIDADE - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002454-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SMAFF PARIS AUTOMOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SARAIVA VICENTE OAB - DF35526 (ADVOGADO)

JAQUELINE SOARES DANTAS OAB - DF38041 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005415-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS RONDON GRILLAND (AUTOR)

EDILSON RONDON GRILLAUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BUENO (RÉU)

LUMILIGHT DO BRASIL LTDA - ME (RÉU)
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GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005415-31.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

11h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002872-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA FERREIRA FRANCA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA FELIPPI SEBEN OAB - PR46865 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE GOMERCINDO DE LARA ROSA (REQUERIDO)

CLADES DE LARA ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005423-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILVA BINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005423-08.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

13h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC.. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002943-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES E INVASORES DESCONHECIDOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002943-57.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS proposta por BARACAT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de JOÃO MENDES 

OU QUEM ESTIVER NA POSSE DO IMÓVEL. Alegando, em síntese, ser 

proprietário do imóvel da matricula sob o Nº: 13.547, está devidamente 

registrado no 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT, é de propriedade da 

autora e é um loteamento, denominado como Loteamento Colinas 

Verdejantes, situado no município de Várzea Grande-MT, com área total 

de 215 hectares e 5.720 m quadrados, dividida em duas partes , a 1ª com 

144 hectares 0,963 m 2 parte com 78 hectares e 6.852 m quadrados, tudo 

conforme matricula N. 13547 do livro 02 as fls. 01 em 30/06/1980 do RGI. 

Afirma o autor que, no mês de abril de 2018 tomou conhecimento de que a 

requerida e os invasores demais quadras e lotes invadindo, narra que os 

réus estão cercando os lotes e construindo cercas, não sendo possível 

identificar todos os invasores. Pois bem. Por não vislumbrar de plano os 

requisitos necessários, entendo conveniente a realização de audiência de 

justificação prévia, para a qual designo o dia 16 de agosto de 2018, às 

16h00min. Intime-se a parte autora para que compareça a audiência acima 

designada e apresente o rol no prazo de 15 (quinze) dias antes da data 

assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, 

do CPC). Cite-se a parte ré para comparecimento em audiência, nos 

termos do art. 562, do CPC, podendo este formular contraditas e 

perguntas às testemunhas do autor. Destaco que, o prazo para contestar 

a ação, quando realizada a justificação, contar-se-á da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar (Parágrafo único do art. 564 

do CPC). A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte autora (artigo 455, do CPC) e realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação das 

testemunhas importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

12 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002732-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS IBIPORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MATHEUS APARECIDO LISSI OAB - PR45824 (ADVOGADO)

ALVINO APARECIDO FILHO OAB - PR10147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR AUGUSTO DE BARROS - ME (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003145-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIZE PISANI STOTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS OAB - SC10823 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003560-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIDE LUCI BURTTET (REQUERIDO)

CLAUDIR ANTONIO BERGAMIN (REQUERIDO)

LIDDY ZIMMERMANN BURTTET (REQUERIDO)

ALZINO ARNALDO BURTTET (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO BURTTET (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003897-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003979-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SHEILA SIMINIO LOPES OAB - MS6673 (ADVOGADO)

MARIA CLARA LOUREIRO DE ALMEIDA OAB - MS16931 (ADVOGADO)

RICARDO EDGARD DA SILVA OAB - MS14674 (ADVOGADO)

RODOLFO AFONSO LOUREIRO DE ALMEIDA OAB - MS6239 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PASCUINE DE PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003977-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO MICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA MENEGAZZO DE BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 524462 Nr: 1014-06.2018.811.0002

 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: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAR a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

Contestação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 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: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MIKA DA AMAZÔNIA 

ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, DIPALMA COM. DISTR. 

LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, MOINHO SETE IRMÃOS 

LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, JUREMA 

SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, PANTANAL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A, 

DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI S/A, BRF S.A, FRIGELAR 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO AURICCHIO & CIA LTDA, 
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ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ 

LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS GARCIA 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, DMCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 ALIMENTOS 

LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA CUIABANA 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO DOS 

SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA 

DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, M.P. CARVALHO 

TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS 

REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), 

COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, RMS SOFTWARE S/A, quimica amparo ltda, general mills 

brasil alimentos, Copacel Industria e Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA 

FALIDA COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE 

HOLANDA - EPP, BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:3549, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - 

OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, DANIEL PAULO 

MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 130.758, EDSON JOSÉ 

DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.431-A, FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 200.186, FABIO 

SCHNEIDER - OAB:5.238-OAB-MT, FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, HILTON CARDOSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - OAB:OAB/RS 24.304, JACKSON 

MARIO DE SOUZA - OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, Jacson 

mario de souza - OAB:4635 MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - 

OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:DF 1942-A, MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, MILENA 

PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima 

- OAB:3.127-A OAB/MT, NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:MT 7.683, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844/MT, ROBERTO MATOS DE BRITO - 

OAB:30035/MG, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 5750-B, SUELI 

CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc(..)DISPOSITIVOAutorizo a contratação de ELIZANDRA MAIRA 

RODRIGUES, para representação judicial da massa falida nas esferas 

Cível e Federal.Deverá o administrador judicial trazer aos autos, no prazo 

de 20 dias úteis, o contrato de prestação de serviço advocatício, nos 

termos da proposta apresentada. Cientifique-se o MP a respeito da 

autorização da contratação, colhendo seu parecer.Expeça-se ofício à 

instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para fins de abertura 

da conta corrente em nome da massa falida, que deverá ser instruído com 

cópia da presente decisão e do decreto falencial. Expeça-se alvará no 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a favor do administrador judicial, 

para fazer frente às despesas vencidas da massa falida, mediante 

prestação de contas no prazo de 30 dias úteis sobre os pagamentos 

realizadosPelos fatos narrados e fundamentos jurídicos, entendo 

presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, assim acolho o pedido do 

administrador judicial e concedo a tutela de urgência almejada, 

determinando restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24 

horas.Determino, ainda, a transferência da titularidade da UC 6/2630847-8, 

no prazo de 24 horas, para titularidade da massa falida do COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA. Expeça-se ofício à ENERGISA MATO GROSSO, 

para cumprimento da ordem de restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica e transferência da titularidade da UC 6/2630847-8, no 

prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00Por se tratar de 

imóvel arrecadado pela massa falida sob competência do Juízo Universal 

da Falência, determino à ENERGISA MATOGROSSO realização de vistoria 

in loco para apuração de eventual desvio de energia elétrica por terceiros 

e ainda releitura das contas de consumo dos meses de Maio e Junho do 

presente ano, no prazo de 05 dias, justificando a discrepância do 

consumo apresentado entre os meses de Janeiro a Junho de 

2018.Determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda à expedição dos 

respect ivos A lvarás Jud ic ia is  dos honorár ios  per ic ia is 

doSr.KalilYassin,Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 290484 Nr: 10116-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779, JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO - 

OAB:3031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

1 – Diante da substituição do Administrador Judicial, aguarde-se o 

cumprimento do disposto nos autos principais de código: 23921.

2 – Após intime-se o novo administrador para se manifestar acerca de fls. 

100/101, prestando ainda os necessários esclarecimentos e demais 

informações que entender pertinentes.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296554 Nr: 16900-55.2012.811.0002

 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: EVEREST ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJ INDUSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAZZAFERA FREITAS - 

OAB:133071/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELSON DUQUES 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 16900-55.2012.811.0002, 

Protocolo 296554, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397542 Nr: 10031-71.2015.811.0002

 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: APARECIDO BATISTA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS -DPVAT S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO do Autor para apresentar as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido às fls. 168/172, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 414131 Nr: 18985-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDSON RODRIGUES TERTERELHO, 

ANTONIO CESAR DE CAMPOS, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA 

JÚNIOR, ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES, ANA KAROLINE SAVARIS 

POLZL TOSTA RODRIGUES, ADRIANA DE CAMILLO TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI LOPES DA CUNHA - 

OAB:15657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761, GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - OAB:OABMT15761, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:OAB/MT9847, MANOEL CESAR 

DIAS AMORIM - OAB:6.470, PAULA TAVARES FERNANDES - 

OAB:21293, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição de fls. 312/313, por meio da qual a parte opoente 

Devanir José dos Santos informa que quitou integralmente a sua obrigação 

contraída no acordo, quitando o seu débito no valor de R$35.000,00 (trinta 

cinco mil reais) com o oposto Paulo Edson Rodrigues Terterelho, conforme 

recibo de pagamento anexo às fls. 313, bem como requer que seja 

procedida à baixa da garantia real gravada sobre o imóvel de matrícula 

101.199, registrado no Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande-MT.

 Desse modo, ante a quitação integral do débito, conforme recibo de 

pagamento às fls. 313, determino seja dado baixa na restrição da garantia 

real referente a este processo sobre o imóvel matriculado sob o n° 

101.199 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande-MT.

 Cumprido o item acima, retornem os autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005397-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE COELHO PETRONETTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005397-10.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Cleide Coelho Petronetto em 

desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos 

fatos e fundamentos da exordial. Narra a parte autora que, é proprietária 

da UC 6/413644-6, que recebeu uma fatura no mês de janeiro/2018 no 

valor de R$725,98 (setecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito 

centavos), valor acima da sua média de consumo de energia, realizando o 

pagamento para não ter fornecimento de energia interrompido. Informa 

ainda que, neste mês recebeu uma fatura no valor de R$10.499,92 (dez 

mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), o que 

entende estar acima da sua média de consumo não condizendo com seu o 

histórico de consumo. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer 

que a requerida seja compelida a se abster de suspender o fornecimento 

de energia elétrica da sua Unidade Consumidora n. 6/413644-6, no que se 

refere a fatura no valor de R$10.499,92 (dez mil quatrocentos e noventa e 

nove reais e noventa e dois centavos), bem como promova a imediata 

exclusão dos seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, 

pugna pela declaração de inexistência do débito cobrado na fatura em 

discussão e pela indenização pelos danos morais ocasionados. Ao final, 

requer pela inversão do ônus da prova, revisão das faturas vencidas e 

informa o desinteresse na realização de audiência de conciliação. Juntou 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente caso, 

verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de 

um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso seja privada de serviço essencial e o seu nome negativado. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, haja 

vista que o débito de fato vai muito acima da média de consumo 

apresentada nos meses anteriores, conforme se denota do histórico de 

consumo da unidade consumidora acostado aos autos sob id. 13925539. 

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré, 

abstenha-se de interromper o fornecimento de energia elétrica à Unidade 

Consumidora de n. 6/413644-6 em razão do débito em discussão, qual 

seja a fatura no valor de 10.499,92 (dez mil quatrocentos e noventa e 

nove reais e noventa e dois centavos), bem como no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito no que tange ao débito em discussão, sob pena de 

multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor da causa. Em 

que pese à manifestação expressa do autor no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 27 de agosto 

de 2018, às 17h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data 

da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005656-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA SILVA CONSTANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005656-05.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com 

Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte proposta por 

Alexsandra Silva Constança em desfavor de Telefonia Brasil S/A 

aduzindo, em síntese, que foi surpreendido ao descobrir que estava com o 

seu nome negativado pela empresa requerida, uma vez que jamais utilizou 

qualquer produto/serviço desta. Liminarmente, requer que a demandada 

seja compelida a retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária. No mérito pugna pela inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ, bem como o pagamento pelos danos morais ocasionados, 

informa o desinteresse na audiência de conciliação, pleiteia pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova para compelir a 

requerida à apresentar o contrato de n. 0272684597 que gerou a 

negativação do autor. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e 
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decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou unificado na 

parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, sendo 

esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a segunda 

será analisada independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que empresa requerida TELEFONIA BRASIL S/A, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

para determinar que a empresa ré apresente o contrato de n. 0272684597 

que gerou a negativação do autor. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

9:30h, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de Julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006564-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DE CAMPOS (AUTOR)

MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA (AUTOR)

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (AUTOR)

CIRCE BERNADETE DE CAMPOS (AUTOR)

IVETE DE CAMPOS SGUAREZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (RÉU)

ANTONIO HENRIQUE AQUINO TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006564-96.2017.8.11.0002. Vistos etc. 

Trata-se de ação de interdito proibitório c/c antecipação de tutela, 

proposto por Márcia Auxiliadora de Campos, Circe Bernadete de Campos, 

Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, Benedito Paulo de Campos e 

Ivete de Campos Sguarezi em desfavor de Andréia Conceição de Barros 

Caldas Teixeira e Antônio Henrique Aquino Teixeira, visando preservar a 

posse do imóvel descrito nos autos. No Id. 9609997 foi designada 

audiência de justificação prévia. Em seguida, a audiência foi redesignada 

em virtude da possibilidade de composição amigável da lide, conforme 

termo de Id. 10542844 e decisão de Id. 10835452. Novamente, no Id. 

12226049 foi cancelada a audiência, diante da possibilidade de 

composição. No Id. 13984107 a parte autora se manifestou pelo 

prosseguimento do feito e análise da liminar. Por fim, a Magistrada titular do 

feito deu-se por suspeita para atuar neste feito, consoante decisão de Id. 

14139029. Os autos vieram-me conclusos. Decido. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que no Id. 9609997, em substituição legal, 

designei audiência de justificação prévia neste feito, presidindo-a em 

31/10/2017 (Id. 10542844), onde efetivamente constatei quem seriam as 

partes, bem como quanto a possibilidade de composição amigável entre 

elas, redesignando o ato. Decorridos os trâmites processuais e diante da 

suspeição da Magistrada Titular, os autos voltaram-me conclusos, nesta 

oportunidade, para o regular prosseguimento do feito. Contudo, a despeito 

de já ter atuado nesta demanda, ressalte-se, em atos não decisórios, da 

melhor análise do feito e em especial das partes, constato a minha 

suspeição para atuar na presente. Isso porque, possuo afinidades de 

cunho familiar e pessoal com algumas das partes, o que me impossibilita 

de atuar na presente demanda. Assim, com fulcro no art. 145, §1º, do 

CPC, dou-me por suspeito para atuar no presente feito. Remetam-se os 

autos ao meu substituto legal, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005213-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005213-54.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar proposta por 

Rosinete Ramos da Silva em desfavor de Telefonia Brasil S/A aduzindo, 

em síntese, que foi surpreendido ao descobrir que estava com o seu nome 

negativado pela empresa requerida, uma vez que jamais utilizou qualquer 

produto/serviço desta. Liminarmente, requer que a demandada seja 

compelida a retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária. No mérito pugna pela inaplicabilidade da Súmula 385 

do STJ, bem como o pagamento pelos danos morais ocasionados, informa 

o desinteresse na audiência de conciliação, pleiteia pela concessão da 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova para compelir a requerida à 

apresentar o contrato de n. 0312787722 que gerou a negativação do 

autor. Juntou procuração, extrato comprovando a negativação em seu 

nome, declaração de pobreza, cópia da CTPS e documentos pessoais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas 

provisórias restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil 

(artigos 294 a 311), consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e 

de evidência, sendo esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 

300, CPC), e a segunda será analisada independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência antecipada, uma vez que restou devidamente 
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demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada 

nos documentos acostados aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do 

NCPC, para determinar que empresa requerida TELEFONIA BRASIL S/A, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 

(cem reais) limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

para determinar que a empresa ré apresente o contrato de n. 0312787722 

que gerou a negativação do autor. Em que pese à manifestação expressa 

do autor no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 9h, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis apresente impugnação à contestação (art. 351 CPC). 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de Julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260035 Nr: 18565-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES GONÇALVES DE FRANÇA, WELLYTON 

GONÇALVES DE FRANÇA, JOELSON GONÇALVES DE FRANÇA, ALEX 

LEMES DE FRANÇA, ROSENIL GONÇALVES DE BRITO, EZES LEMES DE 

FRANÇA, PAULO NETO DE FRANÇA, LUCIANO GONÇALVES DE FRANÇA, 

SOLANGE MARIA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9.459, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 

9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para informar nos autos, para fins 

e expedição da RPV, para qual dos sucessores deverá ser expedida, ou 

se será expedida separadamente em nome de cada um dos herdeiros 

/sucessores e, neste caso, deverá informar os valores individualizados de 

cada um, para expedição autônomas das RPV’s, tendo em vista na petição 

de fls. 195, informar dados bancários do beneficiário Joelson Gonçalves 

de França, para crédito quando efetuado o pagamento, sem contudo, 

mencionar se a Requisição de Pagamento deverá ser expedida em nome 

deste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261970 Nr: 1280-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA SOARES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono estes autos, intimando a parte 

exequente para manifestar sobre a impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 120/122 no prazo de 10(dez)dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 410596 Nr: 16960-23.2015.811.0002

 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: NUBIA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, ROGÉRIO 

COELHO VALE, IZABEL CRISTINA DA SILVA, TALEL MOHAMED OMAIS, 

JEAN CARLOS CHAVES, LEILA VANESSA, SOMEC SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MARIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT19.569, ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, FÁBIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - OAB:22037/O, 

IZABEL CRISTINA SILVA - OAB:4932, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14247

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para impugnar as contestações 

apresentadas pelos Litisconsortes/Requeridos Somec Serviços Médicos 

Ltda (fls. 393/463) e Izabel Cristina Silva (fls. 476/498), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343347 Nr: 10553-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA NORIEM PARANHOS QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 90984 Nr: 782-14.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: G.F.A e outro rep. Por sua mãe ELZIRA DOS SANTOS 

FERNANDES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA GÊNUS, ESTADO DE MATO 

GROSSO(QUE POR MEIO DA SECRETÁRIA DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAÚJO - 

OAB:8651 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Guilherme Fernandes 

de Arruda e contra o Estado de Mato Grosso e a Genus Gráfica e 

Comércio Ltda, tendo a Fazenda Estadual se insurgido quanto ao patamar 

de 60% sobre o valor principal de honorários advocatícios lançados no 

demonstrativo de cálculo dos Exequentes e, posteriormente quanto a não 

aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, vez que incidiu indevidamente no 

cálculo 1% de juros de mora ao mês e correção monetária pelo INPC, 

apresentando como correto o valor total de R$ 20.753,76 (fls. 372 e 

382/385).

Sobreveio manifestação dos credores, tendo na primeira parte 

concordado com o excesso apresentando o valor de R$ 4.329,75 a título 

de honorários de sucumbência, além de do valor de R$ 42.404,28 a título 

de dano moral, todos com incidência de juros de 1% ao mês e correção 

monetária medida pelo INPC. Finalizou, asseverando que nas condenações 

impostas a Fazenda Estadual os juros são de 1% ao mês (fl. 386).

Feito o registo. “Ab initio”, no tocante aos honorários de sucumbência, 

tratando-se de honorários em valor certo (R$ 3.600,00), os juros de mora 

e correção monetária devem ser computados a partir do trânsito em 

julgado da decisão que restou fixado o seu valor, nos termos do art. 85, § 

16 do NCPC, qual seja 18/08/2015 (fl. 361).

E ainda, o cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a seguinte 

sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

E ainda, no tocante ao valor do dano moral o termo inicial dos juros de 

mora é do evento danoso 25/01/2006 e a correção monetária da data da 

sentença em 28/03/2012.

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo 

os cálculos apresentados pela Fazenda Estadual à fl. 385 em benefícios 

de Guilherme Fernandes de Arrua e Matheus Fernandes de Arruda no 

tocante ao dano moral e Sylvio Santos de Araújo no tocante aos 

honorários de sucumbência, para os devidos fins de direito, vez que os 

cálculos foram elaborado nos moldes do comando ora proferido, 

REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO. Sem sucumbência, por 

se tratar de mero incidente processual.

Lado outro, frustrado o bloqueio judicial das contas bancárias de 

titularidade da Genus Gráfica e Comércio Ltda – CNPJ nº 

14.913.404/0001-80, os Exequentes pugnaram pelo bloqueio de valores na 

boca do caixa no endereço da empresa referenciada.

Pois bem. A vista dos autos, verifico que o incidente de cumprimento de 

sentença não está em termos de prosseguimento, vez que os devedores 

Genus Gráfica e Comércio Ltda e o Estado de Mato Grosso, por força 

legal, devem ser executados através de ritos distintos, especialmente em 

face da forma de execução contra as Fazenda Públicas.

Dessa forma, havendo solidariedade passiva, pode o credor exigir toda a 

dívida de qualquer um dos codevedores ou de cada um dos codevedores 

a sua quota, na proporção que lhes tocar, razão pela qual determino que o 

credor, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se para cindir o presente 

incidente, ou seja, no presente incidente deverá permanecer somente o 

devedor pessoa jurídica; ou, somente o ente público para apreciação da 

execução na forma do rito adequado, vez que posteriormente deverá ser 

requisitado o pagamento diretamente ao ente público em caso de RPV e/ou 

através da Superior Instância, com expedição de precatório em caso de 

valor superior ao limite; ou assinalar a proporção/valor para cada um dos 

codevedores. Após, nova conclusão com presteza.

Defiro a juntada do instrumento de procuração de fls. 391/393 e determino 

a retificação da autuação com as anotações pertinentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 212906 Nr: 8390-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DE ALMEIDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes da expedição do competente alvará, deve a parte titular do crédito 

depositado em juízo informar nos autos os dados bancários de sua 

titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 273091 Nr: 15457-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON APARECIDO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes da expedição do competente alvará, deve a parte titular do crédito 

depositado em juízo informar nos autos os dados bancários de sua 

titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 395676 Nr: 8929-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes da expedição do competente alvará, deve a parte titular do crédito 

depositado em juízo informar nos autos os dados bancários de sua 

titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade), no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 277640 Nr: 21201-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT, 

THALLES LANGE - OAB:11.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 
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- OAB:MT/17.147

 Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução em fase de cumprimento de sentença 

no tocante aos honorários de sucumbência proposta pelo Município de 

Dom Aquino. Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte 

Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos 

valores em favor da parte Exequente, na conta bancária de sua 

titularidade informada à fl. 97 Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à 

devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333040 Nr: 1692-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AECIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo 

extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores objeto de depósito judicial conforme 

requerido na petição de fls. 66-67.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 75657 Nr: 7992-87.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DELLANI -ME, ILMO GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo 

extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores objeto de depósito judicial conforme 

requerido na petição de fls. 228-229.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 440435 Nr: 6992-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:OAB/MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o retorno dos autos da Instância Superior, determino a 

intimação da parte Autora, através de seus advogados, via Diário de 

Justiça, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito da 

litispendência, conforme preceitua o artigo 10 do CPC/15. Após o 

transcurso do prazo, volvam-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 290756 Nr: 10403-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo 

extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores objeto de depósito judicial conforme 

requerido na petição de fls. 165-166.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 280866 Nr: 24794-19.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NAIANE LELES CALISTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE V. GRANDE- 

FUSVAG, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212, LÍVIA MARIA MACHADO FRANÇA QUEIROZ - 

OAB:14472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo 

extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores objeto de depósito judicial conforme 

requerido na petição de fl. 165.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 260020 Nr: 17907-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARCELINA DE SANTANA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Realizado o sequestro de valores da condenação via Bacen Jud, aliada a 

manifestação da parte Exequente, reputo cumprida a obrigação e julgo 

extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores objeto de depósito judicial conforme 

requerido na petição de fl. 407.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 290756 Nr: 10403-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeço alvará em proveito da parte Autora, no intuito de evitar 

desequilíbrio excrescente, pois não me afigura justo o pedido de destaque 

dos honorários contratuais no patamar de 50% dos valores retroativos a 

ser levantado pela parte Autora (fls. 150-14) e, o faço investido do poder 

geral de cautela e em aplicação dos princípios constitucionais da 
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razoabilidade da proteção à dignidade da pessoa humana, bem como da 

defesa da boa-fé objetiva. Se assim proceder auferirá maior proveito 

econômico que a própria parte, detentora do direito assegurado (art. 38 do 

Código de Ética da OAB). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330642 Nr: 26944-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Anoto que o alvará eletrônico nº 414763-4/2018 (fls. 146 e 148), foi 

cancelado por divergência, razão pela qual determino a intimação da parte 

para informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, 

Agência, Conta Corrente e Titularidade), bem como a variação da 

caderneta de poupança, em exíguo prazo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254358 Nr: 21254-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I O ALVES SILVA E CIA LTDA, LADISLAU 

VERGÍLIO CORREA DA SILVA, ISMAEL ODINEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I O ALVES SILVA E CIA LTDA, CNPJ: 

04249696000145, atualmente em local incerto e não sabido LADISLAU 

VERGÍLIO CORREA DA SILVA, Cpf: 27516245100, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ISMAEL ODINEY ALVES DA 

SILVA, Cpf: 60440481104, Filiação: Pai Não Declarado e Paulina Alves da 

Silva, data de nascimento: 17/03/1969, 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: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de I O ALVES SILVA E CIA LTDA, 

LADISLAU VERGÍLIO CORREA DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento-ICMS 

GARANTIDO INTEGRAL., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6820/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/09/2010

 - Valor Total: R$ 57.294,89 - Valor Atualizado: R$ 56.094,89 - Valor 

Honorários: R$ 1.200,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 18 de julho de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254374 Nr: 20961-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

VALDECIR FALETTE, GUSTAVO DE AQUINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLÓRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 03009244000123, Inscrição Estadual: 131866613, atualmente 

em local incerto e não sabido VALDECIR FALETTE, Cpf: 98356160197, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido GUSTAVO DE AQUINO SILVA, Cpf: 

71011846187, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

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: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GLÓRIA COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA, VALDECIR FALETTEE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento de 

ICMS-garantido integral., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 11986/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$ 14.652,26 - Valor Atualizado: R$ 14.122,26 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 18 de julho de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243403 Nr: 20200-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. A. XAVIER -COM E REPRESENTAÇÕES, 

EDNA SUELY AMORIM XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. S. A. XAVIER -COM E 

REPRESENTAÇÕES, CNPJ: 02313439000108, Inscrição Estadual: 

13.1792059 e atualmente em local incerto e não sabido EDNA SUELY 

AMORIM XAVIER, Cpf: 33882738120, Rg: 856461, 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 
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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: 24/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. S. A. XAVIER -COM E 

REPRESENTAÇÕES e EDNA SUELY AMORIM XAVIER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento de 

ICMS-GARANTIDO NORMAL., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1920/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

 - Valor Total: R$ 2.368,67 - Valor Atualizado: R$ 2.168,67 - Valor 

Honorários: R$ 200,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 18 de julho de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 422174 Nr: 23155-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a verificação de que foi lançado no Sistema Apolo sentença 

diferente daquela juntada ao processo, em flagrante equívoco, acolho o 

pleito retro e determino seja regularizado o impasse pela assessoria deste 

juízo, reabrindo, dessa forma, novo prazo para eventual recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 35096 Nr: 3484-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, João Barros Ferreira Junior - OAB:7002, TANIA 

ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 Vistos...

Prorrogo a análise do pedido formulado no segundo parágrafo da peça de 

fl. 133 para após o decurso em branco do prazo recursal para a Fazenda 

Pública Municipal, que sequer foi intimada da decisão que julgou 

procedente a pré-executividade.

Por outro lado, defiro o pleito requerido no último parágrafo da referida 

petição.

Cumpra-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 265950 Nr: 4707-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDISNEI MORENO COSTA, CONSTRUTORA 

ASTRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE/MT - OAB:11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/MT, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948

 Vistos...

I) Defiro o pedido ministerial retro para o fim de art. 509, I e art. 510, ambos 

do CPC, nomear o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de apontar o 

"quantum" do valor do dano ao erário a ser ressarcido pelos requeridos 

nos moldes ordenados na sentença transitada em jul gado, valendo-se, 

para tanto, dos dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às 

partes, em 15 dias, sobretudo aqueles mencionados no item a.1 do 

referido parecer ministerial, cabendo às partes indicar assisstente técnico 

e formular quesitos no prazo de 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito (art. 465, § 1º, NCPC).

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouçam-se os requeridos sobre a proposta de 

honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

II) Cumpra-se como requerido nas letras "b", "c" e "d" do parecer 

ministerial retro.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331873 Nr: 618-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defiro o pedido formulado a fls. 234-235. Cumpra-se como ali requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 95333 Nr: 4822-39.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ, AMARILDO SANTOS DE 

ARRUDA, CARMEM AMELIA RAFAELI, CELSO PAVANI DE SOUZA, 

ANDREI DUARTE DESUITE ALVES, CLAITON INACIO DE JESUS, GIOVANA 

GARCIAS, JOÃO JOSÉ MENDANHA CARDOSO, EDHERSON AUGUSTO 

WEBER TAVERA, GIMENEA AUXILIADORA DE SOUZA, INACIRAY RAMOS 

DE BRITO, CRISTIANE LIMA PRADO, EDIVAN APARECIDA DIAS DE 

AMORIM, ELISEU HEBER DA SILVA, JULIO CELSO DA CUNHA, JOSÉ VAZ 

DE MEDEIROS NETO, ROBERTO MARÇAL DE MENDONÇA, JUSCIMAR 

ALBERTINO DE CAMPOS, VALDINEI DOS SANTOS NUNES, WESLLEY 

CESAR SCHEMBEK, LUIZ VIRINO BATTISTI, MARCELO JASSEK DRUMOND, 

JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS, VALDERSON VALERIO DA SILVA, 

JOEL SILVA DE ARRUDA, SIRLEI SALETE PIASECKI, RONALDO ROSA 

COSTA DE ARRUDA, WILLIAN ARRUDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. IGNÊZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, DRA. IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - 

OAB:4979, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979, IGNEZ 

MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em que pesem as razões expostas na peça retro, tenho que, a exemplo 

do que ocorreu no Precatório Requisitório expedido nos autos 2010/185 
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(código 244933), a providência ora requerida deverá ser formulada 

perante a Central de Precatórios do Tribunal de Justiça, quem, caso o 

pleito seja deferido, expedirá a Requisição de Pequeno Valor diretamente 

ao ente público municipal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323714 Nr: 20102-06.2013.811.0002

 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: SEBASTIÃO CATARINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS para, em 05 (cinco) 

dias, se manifestar sobre a petição retro, comprovando nos autos a 

implantação do benefício. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435462 Nr: 4321-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA SILVA TAXI AEREO LTDA, LUIZ 

YASUHIRO SATO, HELDER MIGUEL FERREIRA, OLGA SALES PINZAN, 

ENIO PINZAN, LIVIO SERGIO GUARDA, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395/SP, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Vistos.

 Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430861 Nr: 1396-67.2016.811.0002

 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: ARILCE CATARINA CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o 

laudo médico carreado pela autora aos autos, nos termos do art. 437, § 

1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 79376 Nr: 2020-05.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BRIGIDA MARIA MACIEL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, Walter Papa dos Santos, Estevina 

Nascimento Pereira, Neli Neves Marques Zarour, AUREA POMPEU DE 

BARROS, TATIANA MAURICIO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emmanuel A. de Figueiredo 

Júnior - OAB:6.820, JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564/MT, NÁJILA 

PRISCILA FARHAT - OAB:6.770, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Visto...

Homologo, para surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização do 

calculo retro, ordenando sejam expedidas as correspondentes ordens 

requisitórias, após de observadas as prescrições legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 499893 Nr: 13693-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEYLA SIQUEIRA FIGUEIREDO FIGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES - 

OAB:MT 8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 14669 Nr: 2799-67.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIRO & FIGUEIRO LTDA, LEO FIGUEIRO, 

HERMINIO AFONSO FIGUEIRO, JOÃO ROBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR ARGUELLO 

- OAB:4241/MT, JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5127

 Vistos,

Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2º, do 

CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 307307 Nr: 3195-53.2013.811.0002

 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: AVFV, ALDAIR DE JESUS FERREIRA PADOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos...

Cumpra-se como ordenado no prmeiro parágrafo da decisão de fl. 162.

Cientifiquem-se as partes deste despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 321903 Nr: 18325-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MORAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Intime-se novamente a autarquia federal para comprovar nos autos, em 

5 dias, a implantação do benefício previdenciários nos moldes ordenados 
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na sentença, desta vez com a advertência de que o descumprimento 

ensejará a elevação da multa já aplicada, sem prejuízo de outras 

providências de natureza civil e criminal com vistas ao cumprimento da 

determinação judicial.

II) Intime-se a parte autora para, querendo, executar a sentença, no que 

tange a eventuais débitos pretéritos do benefício previdenciário 

concedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 5117-47.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP, 

LUCIMAR JOAQUIM BARBOSA, REINALDO DA CRUZ RIBEIRO SEGUNDO, 

LOURIVAL JOAQUIM BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra. SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:, André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362

 Vistos...

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

voluntariamente o débito, sob pena de ser acrescido ao débito a multa de 

10% (dez por cento). Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do 

art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 440114 Nr: 6862-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer contradição, 

omissão ou erro no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Por outro 

lado, levando-se em conta que ultimamente inúmeros processos 

envolvendo questões semelhantes a esta, em que se discute cobrança de 

verbas salariais de servidor contra o Estado/Município, têm aportado neste 

juízo mediante declínio de competência do Juizado Especial, a fim de se 

evitar que o mesmo ocorra neste feito e, acima de tudo, primando pela 

celeridade processual e o não prejuízos à parte, ei bom bem reconsiderar 

a decisão anterior, mantendo a competência deste juízo para processar e 

julgar o feito. Assim, torno sem efeito a decisão de fls. 70-72, 

determinando seja o processo incluído na ordem cronológica para 

julgamento. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 314446 Nr: 10716-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRENEU PEDRO MUHL - 

OAB:5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Apresenta novo cálculo já com o abatimento das verbas 

previdenciárias e diz que este poderá ser conferido pela contadoria 

judicial, já que o valor das parcelas é incontroverso, restando apenas 

aferir os juros e a correção monetária. Pede, ainda, a expedição de RPV 

em relação à verba honorária. É o relatório.Decido.Pelo que se observa 

dos autos, o único ponto apontado pelo executado como ensejador do 

alegado excesso de execução é a base de cálculo das diferenças 

salariais do enquadramento, o que não foi questionado pela exequente 

quando de sua manifestação, uma vez que só discordou da atualização 

dos valores e dos juros aplicados. Assim, tendo a exequente concordado 

com o excesso de execução no que se refere à base de cálculo das 

parcelas, resta verificar se os valores foram corretamente atualizados 

pelo executado em seus cálculos.Nesse passo, levando-se em conta que 

as partes alegam terem utilizado os mesmos índices de juros e correção 

monetária, obtendo, porém, resultados distintos, determino sejam os autos 

remetidos à contadoria judicial para correta atualização, conforme índices 

fixados no acórdão (fl. 269-v), bem como para indicar qual dos cálculos 

está correto, com vistas à fixação dos honorários em execução de 

sentença. Realizado o cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias e ouvidas as 

partes em igual prazo, conclusos para homologação e fixação da verba 

honorária. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323722 Nr: 20108-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12399, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:OAB/MT15381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Pelo que se observa dos autos, três são os pontos apontados pelo 

executado como ensejadores do alegado excesso de execução, quais 

sejam: 1. o índice de correção monetária; 2. os juros aplicados de forma 

composta e 3. inclusão indevida do 13º (décimo terceiro) salário.Nenhuma 

é a dúvida, como se vê, de que, de fato, houve excesso nos valores 

cobrados, pois, como se infere da sentença, a correção monetária foi 

estabelecida pelo IPCA e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto 

que o exequente atualizou os valores pelo INPC e, além disso, aplicou 

juros compostos, em desacordo com o que foi estabelecido no decisum. 

De igual modo, há excesso no que se refere à inclusão indevida do 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que a condenação incluiu apenas as 

férias e o terço constitucional de dezembro de 2010 a dezembro de 2011. 

Desse modo, acolho o pedido formulado na impugnação, reconhecendo o 

excesso apontado e, por consequência, homologo, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 317. Expeça-se a correspondente 

ordem requisitória. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido (excesso de execução), nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC.Suspendo, porém, a cobrança pelo prazo de 5 (cinco) 

anos ou até que o exequente perca a condição de beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 272599 Nr: 14743-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEURESTE FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). O executado está com a razão, pois a sentença fixou a verba 

honorária em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença e, apesar de se ter mencionado no voto o posicionamento 

daquela corte acerca dos honorários, comumente fixados em 10% (dez 

por cento), observa-se que a remessa oficial foi desprovida, ou seja, a 

sentença permaneceu inalterada. Desse modo, restando configurado o 

excesso de execução apontado, acolho a impugnação, determinando a 

fixação dos honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

condenação. Por conseguinte, levando-se em conta não haver 

controvérsia no que se refere ao valor principal, homologo, para que surta 

os jurídicos e legais efeitos o cálculo de fl. 215, no valor de R$ 106.224,99 

(cento e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove 

centavos), bem como os honorários, que reduzo pela metade (5%) sobre 

a condenação, no montante de R$ 5.019,95 (cinco mil, dezenove reais e 

noventa e cinco centavos), conforme valor apontado a fl. 215. Expeça-se 
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as correspondentes ordem requisitórias. Condeno o exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (excesso de valores), 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.Suspendo a cobrança pelo 

prazo de 5 (cinco) anos ou até que se perca a condição de beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320207 Nr: 16597-07.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENILDES NUNES DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, acolho parcialmente os pedidos formulados na 

impugnação, a fim de determinar a intimação da exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, abatendo do cálculo as parcelas 

pagas no período de 23.10.2015 a 12.2.2016 e de 31.8.2013 a 11.9.2013, 

bem como para corrigir os juros aplicados Considerando que o executado 

decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença 

entre o valor executado e o valor devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 

3º, do CPC, devendo a verba ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Os honorários devidos à parte autora deverão ser acrescidos no 

valor do débito principal (§ 13º). Suspendo a cobrança em relação à parte 

exequente pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que perca a condição de 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Dada a 

natureza alimentar da verba honorária, não há se falar em compensação, 

nos termos do § 14º, do art. 85, do CPC. Juntada aos autos a nova 

planilha, à contadoria para aferição, em 5 (cinco) dias, devendo ser 

observados os índices estabelecidos no acórdão, bem como os critérios 

acima, vindo-me, após, conclusos para homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 317583 Nr: 13946-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIENE GOMES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677, JANETE POZZA - OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, acolho parcialmente os pedidos formulados na 

impugnação, a fim de determinar a intimação da exequente para juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito, abatendo do cálculo as parcelas 

pagas administrativamente, bem como 13º salário de 2014, no prazo de 10 

dias. Considerando que o executado decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor executado e o 

valor devido), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a verba 

ser suportada em igual proporção entre as partes. Os honorários devidos 

à parte autora deverão ser acrescidos no valor do débito principal (§ 13º). 

Suspendo a cobrança em relação à parte exequente pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Dada a natureza alimentar da 

verba honorária, não há se falar em compensação, nos termos do § 14º, 

do art. 85, do CPC. Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria para 

aferição, em 5 (cinco) dias, devendo ser observados os índices 

estabelecidos no acórdão na sentença, bem como os termos 

estabelecidos na presente decisão, vindo-me, após, conclusos para 

homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 265445 Nr: 4497-88.2011.811.0002

 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: MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo 

autor, a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 

86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do 

auxílio-doença (24.3.2010), tendo em vista a redução física comprovada 

nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC), a 

ser suportado na igual proporção entre as partes. Recorro de ofício 

(Súmula 490 STJ(...)Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, 

à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 217545 Nr: 12945-55.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9.874-B

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer contradição, 

omissão ou erro no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 445620 Nr: 9742-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO BRANCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 

ME, MARCOS JOSÉ SCHMAEDECKE, FÁBIO ANDRÉ SCHMAEDECKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:MT 7.353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - OAB:OAB - 

7335/MT

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa 

jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de OURO BRANCO CENTRO AUTOMOTIVO 

LTDA ME, MARCOS JOSÉ SCHMAEDECKE, FÁBIO ANDRÉ SCHMAEDECKE, 

igualmente qualificados nos autos, objetivando, em síntese, o recebimento 
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da quantia de R$ 146.474,69 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e 

setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fls. 

41-42, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno os executados ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-los em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fls. 41-42.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242695 Nr: 3909-18.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não se visualizando omissão na decisão atacada, com 

fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413338 Nr: 18544-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. IVETE DE ARRUDA E SILVA, qualificada nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença proferida a fls. 163-167, 

alegando haver contradição na fundamentação ao considerar que 

somente os anexos da Lei Complementar n. 3.505/2010 teriam sido 

revogados, afirmando que a regra de integralização foi expressamente 

prevista com aplicabilidade sobre os efeitos financeiros da presente Lei 

Complementar, que é a Lei n. 3.554/2011, ou seja, não teria como ser 

aplicada com base na lei n. 3.505/2010. (...) Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre o princípio do 

critério cronológico, sobre o prequestionamento quanto ao art. 475, § 2º, 

do CPC, conforme Súmula 318 do STJ e o REsp 1147191/RS do STJ, 

pleiteado pela parte embargante, cabe assinalar que tal providência deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no decisum, com 

fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429012 Nr: 147-81.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. SIRLEI FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a sentença proferida a fls. 116-120, 

alegando haver contradição na fundamentação ao considerar que 

somente os anexos da Lei Complementar n. 3.505/2010 teriam sido 

revogados, afirmando que a regra de integralização foi expressamente 

prevista com aplicabilidade sobre os efeitos financeiros da presente Lei 

Complementar, que é a Lei n. 3.554/2011, ou seja, não teria como ser 

aplicada com base na lei n. 3.505/2010. (...) Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre o princípio do 

critério cronológico, sobre o prequestionamento quanto ao art. 475, § 2º, 

do CPC, conforme Súmula 318 do STJ e o REsp 1147191/RS do STJ, 

pleiteado pela parte embargante, cabe assinalar que tal providência deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, por não restar 

caracterizada qualquer contradição, omissão ou erro no decisum, com 

fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 259589 Nr: 19068-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GORZONI CORTIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BELONI - 

OAB:16.560-B

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de SILVIO GORZONI CORTIZO, igualmente 

qualificado nos autos, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 11.052,46 (onze mil cinquenta e dois reais e quarenta e seis 

centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fls. 

107-163, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado 

e requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fls. 107-163.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433821 Nr: 3315-91.2016.811.0002

 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: FERNANDO DONATO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610/MT, ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restar caracterizada qualquer omissão no 

decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

rejeito os embargos de declaração. Quanto ao pedido de reconsideração 

da decisão que determinou a remessa necessária, cumpre assinalar que, 

diferentemente do alegado, a sentença é, sim, ilíquida, na medida em que o 

montante devido só poderá ser apurado quando da liquidação do julgado. 
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Tanto é verdade que o próprio embargante/autor atribui à causa valor não 

inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apenas para fins de efeitos 

fiscais. Desse modo, mostra-se perfeitamente aplicável a norma contida 

na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de o 

valor da liquidação ser ou não superior a mil salários mínimos. Portanto, 

indefiro o pleito. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423478 Nr: 23816-03.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO BENEDITO CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação 

Declaratória c/c Ação Condenatória ao Pagamento das Diferenças 

Salariais Decorrentes da Conversão de Cruzeiro Real para URV (Unidade 

Real de Valor) intentada por Sebastião Benedito Corrêa da Costa em face 

do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar à 

remuneração do servidor/requerente o percentual decorrente da perda 

salarial quando da conversão da moeda, a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 

19.11.2010, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração.Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, sobre o valor da condenação. 

Todavia, por ser ilíquida a sentença, o devido percentual será fixado por 

ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do 

Código de Processo Civil.Quanto às custas processuais, segundo prevê o 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.Recorro, de 

ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 490, do STJ).Havendo 

recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, 

remetendo-se, após, os autos, à instância superior para os devidos fins.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 285384 Nr: 4452-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JOAO DELLA PASQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Araujo 

França - OAB:13408-B

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada para que manifeste sobre a 

petição e documentos de fls. 76/78, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353073 Nr: 18054-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BETI DA COSTA E SILVA, NILZA RAQUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 517533, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por 

mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329604 Nr: 25923-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa 

jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de MAURO BASTIAN FAGUNDES, igualmente 

qualificado nos autos, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 3.613,44 (três mil seiscentos e treze reais e quarenta e quatro 

centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 

85, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado e 

requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fls. 85-104.

 Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 207407 Nr: 3345-10.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE TÊNIS CLUBE SOC. 

RECREATIVA E CULTURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan de Souza Paiva - 

OAB:18982

 Visto...

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs 

“Execução Fiscal” em face de VÁRZEA GRANDE TÊNIS CLUBE SOC. 

RECREATIVA E CULTURAL, igualmente qualificada nos autos, objetivando, 

em síntese, o recebimento da quantia de R$ 42.954,02 (quarenta e dois mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fls. 

141-148, juntada pelo exequente, na qual informa que o débito foi quitado 

e requer a extinção do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal verba já 

foi paga, segundo atesta o documento de fls. 141-148.

Proceda-se ao levantamento dos valores bloqueados, restituindo-os ao 

executado, mediante deposito em conta corrente a ser declinada nos 

autos, devendo, para tanto, ser intimado o executado.
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Transitada em julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação 

no cartório distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento 

n. 12/2017-CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284326 Nr: 3359-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

CLAUDISON RODRIGUES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução Por Quantia Certa” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 11.005,27 (onze mil cinco reais e 

vinte sete centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 56.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326405 Nr: 22761-85.2013.811.0002

 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: JORGE LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 15 /8/2018, às 15h, na Segunda Vara Esp. Fazenda 

Pública de Várzea Grande/MT, devendo a parte fazer comparecer 

eventual assistente técnico, perito Edmilson Pinho de Sá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338338 Nr: 6577-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

ELIZEU GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 34.361,85 (trinta 

e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Regularmente citado, o executado não opôs embargos (fl. 21), o que 

ensejou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido 

pago, segundo se observa nos documentos de fls. 33-34.

Em sequência, foi intimada a parte exequente para requerer o que de 

direito, a qual se manifestou confirmando o pagamento da referida 

requisição, bem como requerendo o arquivamento dos autos.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas. Igualmente, deixo de condenar o executado ao pagamento de 

honorários advocatícios, tendo em vista que tais valores já foram inclusos 

no montante total ora executado, conforme informado à petição inicial (fls. 

05-07).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 259378 Nr: 18840-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS IG. EVAN. CONGR. DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LUIZ MACHADO - 

OAB:72611

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, qualificado 

nos autos, propôs “Ação de Execução Fiscal” em face da UNIÃO DAS 

IGREJAS EVANGÉLICAS CONGREGACIONAIS DO BRASIL, igualmente 

qualificada, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 

1.451,19 (mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), 

alusivo às dividas ativas.

Devidamente citada, decorreu o prazo para que a executada pagasse o 

valor da dívida ou garantisse a execução, e esta nada se manifestou.

 Ato contínuo, vem aos autos a exequente requerendo a penhora online 

nas contas bancárias em nome da ré, até o valor atualizado do débito 

acrescido de honorários advocatícios, totalizando o montante de R$ 

3.325,56 (três mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), conforme fls 25-27.

Deferido e realizado o bloqueio judicial, em quantia suficiente à quitação da 

dívida fiscal, e, após manifestação da executada concordando com os 

valores bloqueados, foram expedidos os devidos alvarás em favor da 

Fazenda Pública, que, em seguida, requer a extinção da ação, em razão 

da satisfação integral do crédito tributário.

É a síntese do necessário.

Decido.

Tendo o débito exequendo sido pago, conforme atestam os documentos 

carreados aos autos, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-la em honorários advocatícios, tendo em vista que 

tal verba já foi paga diretamente à parte exequente, conforme se observa 

do documento de fl. 48.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se, com anotações 

no distribuidor quanto à pendência de custas, nos termos do Provimento n. 

12/2017 - CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 448238 Nr: 11026-50.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANIA MATHIAS, ELIVANIA MATHIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CHAMOUN PALAZO 

- OAB:22638/O

 Visto...

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Execução Fiscal” em face de ELIVANIA MATHIAS, 

igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 122.321,66 (cento e vinte dois mil trezentos e vinte e um reais e 

sessenta e seis centavos), alusivo às dividas ativas.

A executada, devidamente citada, realizou parcelamento administrativo 
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junto à Fazenda Pública exequente, e, ao fim do pagamento, vem aos 

autos requerendo a extinção do processo, com base nos comprovantes 

acostados (fls. 35-47).

 Ato contínuo, a exequente, equitativamente, requer a extinção do 

processo, com base na devida quitação dos débitos, com fundamento no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Tendo o débito exequendo sido pago, conforme atestam os documentos 

carreados aos autos, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que 

tal verba já foi paga diretamente à parte exequente, conforme se observa 

do documento de fl. 40.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se, com anotações 

no distribuidor quanto à pendência de custas, nos termos do Provimento n. 

12/2017 - CGJ.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 440173 Nr: 6881-48.2016.811.0002

 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: JAIME NATIVIDADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil 

designada para o dia 15 /10/2018, às 15h, na Segunda Vara Esp. Fazenda 

Pública de Várzea Grande/MT, devendo a parte fazer comparecer 

eventual assistente técnico, perito indicado é o Edmilson Pinho de Sá.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89930 Nr: 11561-62.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto - 

OAB:5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635/MT

 Visto...

Defiro o pedido retro, ordenando a suspensão do processo por sessenta 

dias. Decorrido o prazo, à Fazenda Pública para, em 10 dias, se 

manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002005-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DA CUNHA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca dos cálculos retro juntados. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003587-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI ALDAIR DA CRUZ (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009071-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009071-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003540-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 
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cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006839-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICE LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar as contestações, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se os requeridos para querendo 

especificarem as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 239055 Nr: 440-61.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Renove-se o ato processual, desta vez no seguinte endereço: Rua 43, n. 

576, bairro Boa Esperança, Cuiabá, telefone 3627-6533 e 99951-4424. 

Cumpra-se, com urgência.

 Cientifiquem-se as partes deste despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332006 Nr: 758-05.2014.811.0002

 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: DÉBORA REGINA CRISTOFOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda camila picolli - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifestem-se as partes acerca da proposta de honorários retro, no 

prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 385213 Nr: 2158-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÁDIA BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Manifestem-se as partes acerca da petição de fl. 235, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 381858 Nr: 28150-17.2014.811.0002

 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: JDGXR, JOSEFA DA GUIA BASTOS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente para 

manifestar no prazo legal acerca do teor do documento de fl. 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324383 Nr: 20776-81.2013.811.0002

 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: SERGIA ARTUR ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o prazo de suspensão dos autos.

Após, sem manifestação das partes, ao arquivo provisório.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 253513 Nr: 17473-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UISLEI DA COSTA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Otávio Vinicius Affi 

Peixoto

 N.º DO PROCESSO: 17473-64.2010.811.0002 – Cód. 253513

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

ACUSADO: UISLEI DA COSTA CRISANTO

ADVOGADO DO ACUSADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: Intimar o acusado UISLEI DA COSTA CRISANTO, abaixo 

qualificado, para que compareça na Sessão de Julgamento em data e 

horário abaixo, quando serão julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, 

devendo chegar com antecedência de 30 (trinta) minutos.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO: A Sessão será para O 

JULGAMENTO do acusado – UISLEI DA COSTA CRISANTO, que se 

realizará no dia 29 de Agosto de 2018, às 13h30min, na “3ª Reunião 

Ordinária do Tribunal do Júri de Várzea Grande do ano de 2018” no 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, localizado no 

endereço ao final transcrito.

PESSOAS A SEREM INTIMADAS:

• Acusado: Uislei da Costa Crisanto, brasileiro, solteiro, Cpf: 01680335189, 

Rg: 15746259 SSP/MT, Filiação: Jo Barbosa Crisanto e Luzinete Francelina 

da Costa, data de nascimento: 01/11/1987, natural de Cuiabá/MT, 

Endereço: Rua E, Qd. 29, Casa 02, Bairro: Cohab Jaime Campos, Cidade: 

Várzea Grande/MT.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa 
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causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Várzea Grande - MT, 17 de julho de 2018.

Sheila da Silva Figueiredo

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº, Bairro: Água 

Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700 - Fone: (65) 3688-8453

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451181 Nr: 12407-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA, 

JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO 

LIMA, HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB: 3.878/AC, RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - 

OAB:OAB/MT 19568, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 Intimar os advogados, Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15304), 

defensor de José Francisco Carvalho Pereira e José Edmilson Pires dos 

Santos; o advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938-O), 

defensor de Helbert de França Silva, para que tome conhecimento da 

sentença de pronuncia a segue transcrita:(...) Vistos, etc... Feitas essas 

considerações: PRONUNCIO: JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, 

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, HELBERT DE FRANÇA SILVA e 

LUIS HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA qual nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 121, § 2º, I e IV e § 6º do Código Penal, para que se 

submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca; E, 

IMPRONUNCIO JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA, com 

fundamento no art. 414, do CPP, de todas as imputações constantes da 

denúncia.Os pronunciados: JOSÉ EDMILSON, CLAUDIOMAR, LUIS 

HENRIQUE e HELBERT aguardarão o julgamento, e eventual recurso, 

presos, conforme fundamentos já apontados nas decisões que 

decretaram as prisões e nas decisões que indeferiram pedidos de 

revogação da cautela prisional ou substituição por medida menos gravosa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 290323 Nr: 9936-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE SANTANA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15125 MT

 Intimar Doutor Juscinei Borges da Silva OAB/MT 15.125, defensor de 

Daniele Santana de Almeida, para que no praazo legal apresente rol de 

testemunha na fase do 422 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451179 Nr: 12405-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, LAERCIO SALVATERRA FLORES, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8938, CARLOS 

ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, FABRICIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21.274, HERNAN ESCUDERO GUTIERRES - 

OAB:4344/A, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA 

- OAB:16389, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - OAB:OAB/MT 

9098

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), constituído 

pelos acusados José Edmilson Pires dos Santos e José Francisco 

Carvalho Pereira; o advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938), 

constituído pelo acusado Helbert de França Silva; o advogado Hernan 

Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), constituído pelo acusado 

Claudiomar Garcia de Carvalho; o advogado Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Júnior (OAB/MT 13.822), constituído pelo acusado Pablo Plínio Mosqueiro 

Aguiar; o advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo (OAB/MT 9098), 

constituído pelo acusado Laércio Salvaterra Flores, para comparecerem a 

audiência designada, conforme decisão de fls. 1086, cujo teor é o 

seguinte: "Vistos. 1. Considerando a paralização dos agentes 

penitenciários, redesigno a continuação da audiência para o dia 30 de 

Julho de 2018, às 15h40min, para oitiva das testemunhas e interrogatório 

dos réus, saindo os advogados e as testemunhas presentes intimados, 

conforme ciência. 2. Manifestem-se as partes acerca das testemunhas 

que não foram encontradas para intimação".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 459113 Nr: 16004-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGO FERREIRA, ALEX SANTANA 

NEVES, ISAIAS SANTOS GAMA, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DEFENSORIA ´PÚBLICA DE VÁRZE GRANDE 

- OAB:, RAFAEL MORAES VALENTE - OAB:21549/MT, SILVANA 

MORAES VALENTE - OAB:7139/OAB

 Intimar os advogados Silvana Moraes Valente (OAB/MT 7139) e Rafael 

Moraes Valente (OAB/MT 21549), constituídos pelo acusado Celso 

Rodrigo Ferreira e a advogada Aparecida de Castro Martins (OAB/MT 

7453), constituída pelo acusado Isaias Santos Gama, para comparecerem 

a audiência de instrução e julgamento designada, conforme decisão a 

seguir transcrita: "Vistos. 1. Defiro o requerimento das partes. 2. 

Requisitem-se informações a respeito da não apresentação dos réus 

Celso Rodrigo Ferreira e Ricardo de Oliveira na audiência designada para 

esta data, informando no ofício que o não atendimento a ordem judicial 

caracterizará o crime de desobediência (CP, art. 330), passível de 

responsabilidade criminal bem como administrativa. 3. Considerando a não 

apresentação dos réus, redesigno a audiência para o dia 14 de Agosto de 

2018, às 16h45min, ficando a defesa do réu Isaias de apresentar o mesmo 

e, Oficie-se ao Superintendente do Sistema Prisional para que proceda 

com a escolta do acusado Celso Rodrigo Ferreira na data designada".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 320192 Nr: 16583-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELYPE ANTONIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 I – Tendo em vista o acolhimento da justificativa pelo Ministério Público, 

intime-se o Réu e sua Defesa, a fim de que ele inicie o cumprimento da 

condições.

II – Cumprida a suspensão condicional do processo, certifique-se e 
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venham-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 329250 Nr: 25564-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA CARVALHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUPEHUARA DA CONCEIÇÃO 

GOMES DE ZEVALLOS - OAB:, MATEUS FERNANDES DUTRA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que foi designada audiência 

para PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DOPROCESSO , para o 

dia 01/08/2018 ÀS 14:20H, na Comarca de NOVA IGUAÇU-RJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 532640 Nr: 5779-20.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL BENEDITO SILVA SANTOS, JUNIOR 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu JUNIOR 

PEREIRA DOS SANTOS, DRA NANDA LUZ SOARES QUADROS, via DJE, 

para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 350139 Nr: 15934-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILEDO LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Viledo Lourenço de Souza, Rg: 99021012058 

SSP CE Filiação: Agenor Sampio de So0uza e Maria Iracema Lourenço de 

Souza, data de nascimento: 22/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Fortaleza-CE, solteiro(a), segurança, Endereço: Rua: Filinto Muller, 2000 - 

Mercado Mega, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS PENAS DO 

ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, 

da Lei nº 10.826/03, o réu VILEDO OURENÇO DE SOUZA, brasileiro, filho 

de Agenor Sampaio de Souza e Maria Iracema Lourenço de Souza, 

nascido aos 22/04/1982, natural de Fortaleza/CE.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Sobre a personalidade e conduta social do Réu nada há nos autos capaz 

de influenciar na aplicação da pena.

 A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

02 (dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

devendo ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 

11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época 

dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 

2º).

Considerando a análise das circunstâncias judiciais aqui sopesadas, e 

atenta a situação econômica do Réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos 

fatos.

Consoante ao inciso I do artigo 44 do Código Penal, quando for aplicada a 

pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos e o crime não 

for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, as penas 

restritivas de direito substituirão as privativas de liberdade.

 Frise, ainda, que existência de processo com condenação, em nome do 

acusado, sem trânsito em julgado, não obsta a substituição da pena, uma 

vez que, por si só, não gera a reincidência.

 Neste diapasão, substituo a pena privativa de liberdade de dois anos de 

reclusão por duas restritivas de direito, conforme § 2º do artigo 44 do CP, 

última parte, que serão fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução 

Penal.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Oficie-se à Autoridade Policial a fim de que proceda a incineração da 

droga apreendida, encaminhando-se cópia do Auto Circunstanciado para 

juntada nos autos.

Decreto o perdimento dos demais objetos apreendidos à fls. 19 e 

determino a sua destruição, exceto daqueles listados no item 06, que 

devem ser devolvidos a seu proprietário.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 477361 Nr: 414-19.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 

ALCANTARA, LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, JUAN LUIZ DA SILVA 

PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:4455, 

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, 

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:15.304, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - 

OAB:19249

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Lucas Rodrigues dos Santos, Cpf: 06329196125, Rg: 

23678950 SSP MT Filiação: Mercinio Luiz dos Santos e Devanil Rodrigues 

de Araujo, data de nascimento: 14/09/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, Endereço: Rua Anísio 

Adadia, Quadra 135, Lote 11, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:OS RÉUS CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA 

ALCÂNTARA E LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS FORAM DENUNCIADOS 

NAS PENAS DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 

10.826/03 E O RÉU JUAN LUIZ DA SILVA PEGO COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 E 

NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta:
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a) JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia no que tange ao 

delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03 

e, ABSOLVO, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal c/c 

art. 386, VII do CPP, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCÂNTARA, 

brasileiro, filho de Layde Laura de Almeida e Cléber da Costa Alcântara, 

nascido aos 01/02/1997, natural de Cuiabá/MT e JUAN LUIZ DA SILVA 

PEGO, brasileiro, filho de Elza Aparecida da Silva Pego, nascido aos 

31/05/1996, natural de Cuiabá/MT.

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, 

LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, filho de Devanil Rodrigues 

de Araújo e Marcínio Luyz dos Santos, nascido aos 14/09/1998, natural de 

Cuiabá/MT, nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 

10.826/03.

c) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, 

JUAN LUIZ DA SILVA PEGO, já qualificado, nas penas do art. 307 do 

Código Penal.

APLICAÇÃO DA PENA:

LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS (artigo 16, parágrafo único, inciso IV 

da Lei nº 10.826/03)

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

Não há informações sobre a personalidade e conduta social do Réu.

A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo e as consequências são 

as naturais.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos de reclusão (artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03).

Reconheço as atenuantes da confissão e da maioridade relativa, deixando 

de reduzir a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 

do STJ).

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno 

definitiva a pena acima imposta, devendo esta ser cumprida, inicialmente, 

em regime aberto (CP, art. 33, § 2°, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a dez dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

JUAN LUIZ DA SILVA PEGO (art. 307 do Código Penal):

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente.

 Não há informações sobre a personalidade e conduta social do Réu.

A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em comento.

As circunstâncias do crime são normais ao tipo e as consequências são 

as naturais.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

3 (três) meses de detenção (CP, art. 307, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a maioridade 

relativa, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno a pena 

de 3 (três) meses de detenção definitiva, devendo ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto.

Em razão da reincidência, deixo de substituir-lhe a pena, nos termos do 

art. 44, II do Código Penal.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Determino a restituição do relógio de pulso sem marca aparente e do valor 

de R$ 9,00 (itens 4 e 5 de fl. 36), a JUAN, mediante termo nos autos.

 Restitua-se a CARLOS HENRIQUE o celular marca Motorola (item 3, fl. 36). 

Expeça-se o necessário.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de junho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 538962 Nr: 9385-56.2018.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLBDS, RLMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:116891/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

I – Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por JORGE LUIZ BERNARDO 

DOS SANTOS em favor de RENNAN LUCAS MARCONDES DE CAMPOS 

visando a soltura do Paciente.

II – Analisando os autos em apenso, verifico que o JORGE não se 

encontra segregado.

III – Pelo exposto, tendo em vista que o “Habeas Corpus” perdeu seu 

objeto, extingo o processo sem julgamento de mérito (art. 659, CPP).

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no Cartório Distribuidor e, após, 

arquivem-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 314406 Nr: 10678-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO SANTANA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139/OAB

 SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra BENEDITO GONÇALO 

SANTANA CURVO, já qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputada a 

conduta tipificada no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 10/03/2014 (fls. 37).

 Em audiência realizada à fls. 45/46 foi proposta a suspensão condicional 

do processo e, tendo o Réu aceitado-a, foi determinado o sobrestamento 

do feito por 02 (dois) anos.

O Ministério Público, à fls. 97, pugnou pela extinção da punibilidade do Réu, 

nos termos do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 89, §5°, da Lei 9.099/95 prevê uma causa de extinção de 

punibilidade que é o decorrer do prazo da suspensão condicional do 

processo sem a sua revogação.

 Pelo exposto, considerando-se que o Réu cumpriu as condições 

estabelecidas na proposta apresentada pelo Ministério Público e 

transcorreu o prazo da suspensão sem revogação, nos termos do art. 89, 

§ 5°, da Lei 9.099/95, reconheço a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de 

BENEDITO GONÇALO SANTANA CURVO, brasileiro, filho de Pulquério 

Curvo e Castorina Vieira do Nascimento, nascido aos 27/0/1962, na cidade 

de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no Cartório Distribuidor e, após, 

arquivem-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536276 Nr: 7961-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DIMAS PEÇANHA DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA WEBSTER DEBIAZI 

MORGAN - OAB:288.386

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PAMELA WEBSTER DEBIAZI MORGAN 

PARA APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526900 Nr: 2493-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR PERECINI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Fabio Junior Perecini Gomes, Rg: 21476705 SSP MT 

Filiação: Dorca Perecini e Aparecido Donizete Reinaldo Gomes, data de 

nascimento: 07/07/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

ajudante de pedreiro, Endereço: Rua e Quadra 09 Lote 09, Bairro: Jardim 

Ipanema -Setor 3, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 02 de outubro 

de 2018, às 14h:15min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 102, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

107), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra FÁBIO JUNIOR PERECINI 

GOMES.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h15min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516982 Nr: 22806-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Antonio Francisco da Silva Filiação: Cassemiro Marques 

de Arruda e Ana Anastacia de Arruda, data de nascimento: 10/12/1962, 

brasileiro(a), natural de Nª senhora do livramento-MT, solteiro(a), 

autonomo, Endereço: Rua 28, Qd 17, Casa 28, Bairro: Jd Marajoara ii, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 02 de outubro 

de 2018, às 14h:25min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 48, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

64/65), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ANTONIO FRANCISCO DA 

SILVA.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h25min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523447 Nr: 268-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): João Rosa da Silva Filiação: Antonio Feliciano de Souza 

e Maria Pedrosa da Silva, data de nascimento: 22/05/1975, brasileiro(a), 

natural de Coxim-MS, solteiro(a), borracheiro, Endereço: Rodovia dos 

Imigrantes, Bairro: São Matheus, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do acusado acima qualificado, para que 

compareça em AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

realizada no dia 02 de Outubro de 2018, às 14h20min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 86, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

96/97), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JOÃO ROSA DA SILVA.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h20min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532636 Nr: 5775-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Bruno Ferreira Ramos Filiação: Wilson da Silva Ramos e 

Vanuza Ferreira da Silva, data de nascimento: 29/07/1994, brasileiro(a), 

natural de Dom aquino-MT, solteiro(a), cabelereiro, Endereço: Rua José do 

Patrocínio, Casa 09, Quadra 14, Bairro: Nova Aliança/manaira, Cidade: 

Varzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 09 de outubro 

de 2018, às 14h:30min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

O acusado, devidamente notificado (fls. 80/81), apresentou, por meio de 

advogado particular, defesa prévia (fls. 86/89 e documentos fls. 90/92), 

não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para fase 
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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 BRUNO FERREIRA RAMOS.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 14h30min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o advogado constituído 

e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532636 Nr: 5775-80.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873-O

 Intimação ao patrono habilitado para audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia o dia 09 de outubro de 2018, às 14:30hr.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512837 Nr: 20505-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FIDELIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Michael Fidelis dos Santos Filiação: Marcos Paulino dos 

Santos e Zelia Maria Fidelis, data de nascimento: 12/07/1992, brasileiro(a), 

natural de Nova olimpia-MT, solteiro(a), auxiliar de produção, Endereço: 

Rua 06, Quadra 15, Casa 02, Bairro: Residencial Deputado Milton 

Figueiredo, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 02 de outubro 

de 2018, às 14h:25min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 69, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

72/73), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra MICHAEL FIDELIS DOS 

SANTOS.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h25min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 513587 Nr: 20835-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Sergio Alves de Souza, Rg: NADA CONSTA Filiação: 

Iracy Alves, data de nascimento: 08/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, convivente, serralheiro desempregado, Endereço: Rua 

Paraná, Nº12, Quadra 23, Bairro: Mapim, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 02 de outubro 

de 2018, às 14h:05min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 50, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

54/55), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra SÉRGIO ALVES DE SOUZA.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h05min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 479302 Nr: 1648-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ARAÚJO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Diego Araújo Cardoso, Cpf: 02367957169, Rg: 

1957597-1 SSP MT Filiação: Djalma Eduardo Cardoso e Nilma de Souza 

Araújo, data de nascimento: 07/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, , Endereço: Rua 12, Quadra 188, S/n (Casa Verde, Ao Lado 

da Casa 09), Bairro: São Mateus, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

02/10/2018, às 14h10.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 139, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

142/143), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra DIEGO ARAÚJO CARDOSO.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h10min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526663 Nr: 1293-842017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMARA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Josimara da Conceição, Cpf: 03292081106, Rg: 

26844842 Filiação: Marilene Conceição, data de nascimento: 04/06/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, , Endereço: Rua 05 Qd. 16 Casa 11, 

Bairro: Cohab 24 de Dezembro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da acusada para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

02/10/2018, às 14h20.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificada por edital às fls. 36, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

45), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JOSIMARA DA CONCEIÇÃO.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h20min, para 

o comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508100 Nr: 18000-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Pablo da Silva Cardoso, Cpf: 03800414139, Rg: 2952708 

SESPD MT Filiação: José Cardoso de Lima e Maria do Socorro da S. 

Cardoso, data de nascimento: 03/06/1993, brasileiro(a), , pedreiro, 

Endereço: Rua 7, Quadra 81,, Bairro: Nova Fronteira, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do acusado acima qualificado, para 

comparecer em AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

realizada no dia 02/10/2018, às 14h.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 114, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

117/118), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra PABLO DA SILVA CARDOSO.

Designo a audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 14h00min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527846 Nr: 3051-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para Audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 06 de Setembro de 2018 às 15:00 no 

fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527147 Nr: 2652-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELOS DA ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o 

réu:MARCELOS DA ROCHA RIBEIRO, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 

c/c art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código 

Penal..Do concurso material -Tendo em conta o que estabelece o art. 69 

do Código Penal e sendo ambos os crimes hediondos, somo as penas e 

estabeleço a reprimenda final em 13 (treze) anos e 3 (três) meses de 

reclusão e 935 dias multa.Torno a pena definitiva nos moldes acimaFixo o 

regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, 

§ 2º, “a”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527846 Nr: 3051-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos etc.

 O acusado apresentou por meio de advogada particular defesa prévia 

(fls. 55/58), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Luiz Felipe da Silva Santos.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2018, às 15h30min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda a advogada constituída 

e as testemunhas arroladas no feito.

A defesa do acusado também formulou pedido de relaxamento de prisão 

(fls. 55/58) alegando que o laudo de constatação não foi entregue, assim 

como a prisão seria ilegal.

 Sobre o pedido, o nobre representante do Ministério Público 

manifestou-se para que o pedido fosse recebido como revogação da 

prisão preventiva e ante a inalterabilidade da situação processual do 

acusado que seja indeferido (fls. 59/60).

Pois bem.

O flagrante é legal, razão pela qual foi homologado conforme andamento 

do Sistema Apolo nos autos 525384, no dia 27.01.2018, pelo d. Juiz 

Plantonista e convertido em prisão preventiva. O laudo de constatação 

também se encontra no feito às fls.33/34. Ademais, analisando o pleito 

como se fosse pedido de revogação, se constata não haver nenhuma 

atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe 
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aquela medida de coação.

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores 

para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados, 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de 

fls.55/58, mantendo a prisão preventiva do denunciado LUIZ FELIPE DA 

SILVA SANTOS.

Intime-se a advogada para que apresente procuração nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, caso já não tenha no flagrante.

Int.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 346795 Nr: 13259-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINO DE CAMPOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Sobre o pedido de desistência da oitiva da testemunha Noedy de Arruda 

(fl. 96), por se tratar de testemunha comum (fl. 79), ouça-se a Defesa do 

acusado no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja concordância ou não havendo manifestação tempestiva, desde 

já, HOMOLOGO o pedido de desistência.

Caso a Defesa insista em ouvir a testemunha deverá, no mesmo prazo, 

indicar o endereço para sua intimação.

DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 22/AGO/2018 às 

14h30.

INTIMEM-SE o réu, seu Advogado e as testemunhas arroladas (fl. 79 e 

96/97).

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 485375 Nr: 5271-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO PONADT, WILLIAN DA SILVA 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:17631, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR, ROGER FERNANDES - OAB:8343/MT, WILLIAN 

ESPINDULA - OAB:8616

 Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público para 

revogação do benefício da suspensão condicional do processo do 

acusado ODELCIO PONADT ao argumento de que ele está sendo 

processado pela prática de contravenção penal, com denúncia recebida 

em 14/11/2017 (fl. 79).

Instada a se manifestar, a Defesa se limitou a requerer que o restante do 

período de prova seja cumprido na Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES 

(fl. 104/104-v).

POIS BEM.

Analisando detidamente os autos verifico que o pedido do Ministério 

Público merece deferimento.

Com efeito, uma das condições estipuladas no art. 89 da Lei nº. 9.099/95 é 

de que o denunciado não se envolva em outra infração penal:

“Art. 89, § 3º, da Lei nº. 9.099/95 - A suspensão será revogada se, no 

curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou 

não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.”

Assim, como os documentos juntados pelo Parquet (fl. 80/83) comprovam 

que o denunciado ODELCIO PONADT, efetivamente, responde a outro 

procedimento criminal com denúncia recebida em 14/11/2017, deve o 

benefício ser revogado, sem necessidade de maiores digressões.

Isto posto, DEFIRO o pedido do Ministério Público (fl. 79) e, via de 

consequência, REVOGO a suspensão condicional do processo ofertada 

ao acusado ODELCIO PONADT.

Considerando que o denunciado WILLIAN DA SILVA ARRUDA ao ser 

citado (fl. 108) informou que não tem Advogado constituído, ABRA-SE 

vista dos autos ao membro da Defensoria Pública que atua nesta Vara.

OFICIE-SE, por fim, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca com cópia 

desta decisão para as providências pertinentes.

Com a juntada da Resposta à Acusação do réu WILLIAN DA SILVA 

ARRUDA, conclusos para designação de audiência de instrução criminal.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 540344 Nr: 10087-02.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:OABT/MT 21.538

 INTIMAÇÃO para o advogado Maykel Quinteiro Duarte Amorim, OAB/MT 

21538/O, apresentar resposta à acusação com relação ao acusado 

LORENIL JOSÉ MONTEIRO LEMES, no prazo legal

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 538010 Nr: 8882-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSDS, MHRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos etc.

Em observância ao artigo 198, inciso VII, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), reexaminando a questão decidida, concluo 

que não deve ser modificada a sentença recorrida, cujos fundamentos 

bem resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho na íntegra, 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente considerando a 

extrema gravidade do ato infracional perpetrado e o caráter pedagógico 

de que se revestem as medidas socioeducativas previstas no ECA, a fim 

de que os adolescentes tenham plena consciência da completa 

inadequação de suas condutas.

Dessa forma, tendo em vista a tempestividade do recurso de apelação 

interposto às fls. 183/194, conforme certidão de fls. 195, bem como a 

desnecessidade de preparo (art. 198, inciso I, do ECA), recebo-o apenas 

no natural efeito devolutivo.

No mais, considerando que já houve apresentação de contrarrazões (fls. 

196/198), após o cumprimento integral da r. sentença de fls. 167/177, 

determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens, nos termos do artigo 198, 

inciso VIII, da Lei nº 8.069/90, observadas as formalidades legais, para 

regular processamento e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, observando-se o disposto no artigo 198, VIII, do ECA.

Várzea Grande, 18 de julho de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004081-59.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARBOSA ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004081-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DALVA 

BARBOSA ASSIS 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. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, verifico que o CEP constante da notificação extrajudicial 

(78.130-804), diverge do constante no contrato CEP (78.145-900). 4. 

Embora tenha o autor juntado o protesto para comprovar a mora do réu, 

entendo que não se esgotaram os meios para tentativa de notificação 

extrajudicial no endereço do réu informado no contrato. 5. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 6. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002145-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON PEREIRA DE SOUZA OAB - GO44570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002145-96.2018.8.11.0002; AUTOR: LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA 

FLORES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional de Encargos Financeiros em Empréstimo 

Consignado, c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, 

proposta por LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES, em face de OLE 

CONSIGNADO/ BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Assevera a autora que entre os 

anos de 2011 a 2017 realizou alguns empréstimos com a instituição 

financeira no valor total de R$ 9.765,00 (Nove mil, setecentos e sessenta 

e cinco reais), que já pagou R$ 20.184,84 e, mesmo assim, ainda deve a 

quantia de R$ 7.340,00. 3. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional 

para que, em sede de tutela de urgência antecipada seja determinado o 

imediato cancelamento dos descontos, bem como a instituição financeira 

se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao 

final, seja julgada procedente a presente demanda, condenado o requerido 

ao pagamento de danos morais, a restituição do indébito e a condenação 

em danos materiais a serem apurados. 4. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relatório. Decido. 5. Trata-se de ação Revisional de Encargos 

Financeiros em Empréstimo Consignado, c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais, proposta por LENIR MARIA GOMES DE 

ALMEIDA FLORES, em face de OLE CONSIGNADO/ BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, pelos fatos narrados no relatório acima. 6. Preconiza o 

artigo 300 do CPC 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”. 7. No caso dos autos, vejo 

que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se 

faz presente. Ocorre que não há nos autos qualquer indício de que a parte 

requerida tenha realizado qualquer ilegalidade, sendo que a própria autora 

informa que realizou os empréstimos em questão, ainda, do contrato que 

fora anexado aos autos, denota-se a forma de cobrança com o devido 

aceite da autora. 8. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 9. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 10. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 11. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 04/10/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 12. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 13. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 14. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

15. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da 

parte requerida. 16. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005667-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARENHAS COELHO 00515268160 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 18 de julho de 2018 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, bem como, no mesmo prazo, efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça no bairro Cristo Rei, na conta 

eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009111-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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REINALDO LOPES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009111-12.2017.8.11.0002; AUTOR: REINALDO LOPES DE ABREU RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, 

promovida por REINALDO LOPES DE ABREU, em face de BANCO HONDA 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que celebrou um 

contrato de financiamento com a requerida para aquisição de uma 

motocicleta marca Honda, modelo CB300R, ano/modelo 2012. Assevera 

que após o atraso de algumas parcelas foram cobrados juros exorbitantes 

pela instituição financeira, duplicando o valor da parcela, que meados do 

ano de 2016 não teve condições de realizar o pagamento, deixando de 

adimplir 12 prestações. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido 

de tutela de urgência com natureza antecipada suspender a exigibilidade 

da cobrança das parcelas vencidas, a abstenção da inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, a manutenção da posse do bem, a aplicação de 

multa em caso de descumprimento, e, no mérito, a condenação do 

requerido ao pagamento de verba indenizatória estipulada em 30 salários 

mínimos, a restituição do valor de R$ 2.438,31 a titulo de cobrança ilícita. É 

o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, 

é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo 

vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou comprovantes das 

parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, bem assim o 

comprovante de depósito do valor referente à parte tida por incontroversa, 

diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar a inexistência 

de mora na relação contratual. Também não conseguiu demonstrar que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “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” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

14/10/2018, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Por 

derradeiro, verifico que a pretensão da parte recai em modificação de 

contrato, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, II, do CPC. 25. Dessa maneira, em observância ainda 

à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

Recurso Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 33.898,65 (trinta e três mil, oitocentos e 

noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde ao 

valor que pretende controverter e receber a titulo de dano moral. 26. 
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Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 27. Intimem-se 28. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005712-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SAAD (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005712-72.2017.8.11.0002; AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

RÉU: FABIO SAAD Vistos. 1. Ciente da manifestação do autor em ID. 

11839718. 2. Pois bem. Considerando o novo endereço do requerido 

informado nos autos, a fim de que o processo tenha seu regular 

prosseguimento, designo a audiência para tentativa de conciliação a ser 

realizada no dia 16/10/2018 às 14h:20min. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005767-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005767-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MULTIMETAL ENGENHARIA E 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA REQUERIDO: CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS Vistos. 1. Trata-se de ação 

Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência 

proposta por MULTIMETAL MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA, em face 

de SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz o autor que a instituição 

financeira ora requerida bloqueou indevidamente e sem qualquer 

notificação, a conta corrente nº 32546-5 agência 3325 de titularidade do 

autor, impedindo-o de realizar transações bancárias e receber por 

eventuais serviços prestados. 3. Assevera que o bloqueio se deu em 

razão de divida que a empresa INDÚSTRIA METALÚRGICA BL STEEL 

LTDA. – CNPJ 05.771.305/0001-10, que é de propriedade dos sócios Altair 

Baggio e Guilherme de Mello Assumpção, possui com a requerida. 4. 

Afirma o autor que entrou em contato com o gerente da requerida 

informando o equivoco, que a empresa devedora não pertence aos sócios 

da autora, todavia, o problema não foi resolvido, sendo que a conta 

corrente do autor continua bloqueada. 5. Pugna pela concessão da tutela 

de urgência antecipada a fim de que a instituição financeira ora requerida 

seja compelida a realizar o desbloqueio da conta corrente da autora, sob 

pena de aplicação de multa diária. Ao final, pugna pela procedência da 

ação, com a obrigação do requerido a realizar o desbloqueio, bem como 

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), além a condenação em custas e honorários. 6. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de ação Declaratória de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por 

MULTIMETAL MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA, em face de SICOOB – 

SISTEMA DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DO BRASIL, conforme narrado 

no relatório supra. 8. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC 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”. 9. No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que, os 

documentos juntados aos autos não demonstram o motivo efetivo do 

bloqueio, sendo que somente resta a alegação do autor de que se deu em 

razão do débito da empresa INDÚSTRIA METALÚRGICA BL STEEL LTDA. – 

CNPJ 05.771.305/0001-10, de propriedade dos sócios Altair Baggio e 

Guilherme de Mello Assumpção. 10. Assim, não há como se aferir a 

plausibilidade do direito da autora somente com as alegações do autor, 

sendo que tal matéria essa que somente poderá ser superada na fase 

instrutória. 11 Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 04/10/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 17. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

18. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 19. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110257 Nr: 5988-72.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO REIS DOS MÓVEIS 

LTDA - ME, ANSELMO PIRES DA SILVA, ANTONIO MAGALHÃES DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Intimação dos executados, na pessoa de seu advogado da penhora que 

recaiu sobre os imóveis matriculados sob os ns. 13.064, 13.065, 13.066, 

13.067, 13.068, 13.069, 13.070, 13.071, 13.072, 13.073, 13.074, do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de Registros desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110257 Nr: 5988-72.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO REIS DOS MÓVEIS 

LTDA - ME, ANSELMO PIRES DA SILVA, ANTONIO MAGALHÃES DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Intimação do exequente para providenciar a averbação da penhora 
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levada a efeito nos autos, junto ao registro imobiliário competente, 

mediante apresentação de cópia do auto ou termo, independentemente de 

mandado judicial, nos termos do art. 844 do CPC, bem como, depositar a 

diligência do Oficial de Justiça nos bairros Jardim maringá II e Santa Maria 

II, em Várzea Grande, na conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado 

de no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 69338 Nr: 4358-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligencia 

do Oficial de Justiça, no bairro Jardim dos Estados em Várzea Grande, na 

conta eletronica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck, emissão de guias, diligencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407417 Nr: 15362-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSISTER - MANUTENÇÃO EM 

EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, WALTER RIBEIRO DE 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302607 Nr: 23470-57.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. E. P. ASSESSORIA E NFORMAÇÕES CADASTRAIS 

LTDA EPP, MARCIA DE SOUSA PIMENTEL, NILSON REZENDE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALES - OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696 OAB/MG

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?),Jose Ortiz Gonçalves nos termos 

do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os presentes autos, que 

encontram-se com carga vencida, sob pena de Busca e Apreensão e 

Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 110257 Nr: 5988-72.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO REIS DOS MÓVEIS 

LTDA - ME, ANSELMO PIRES DA SILVA, ANTONIO MAGALHÃES DE 

SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Intimação do autor para informar o endereço e bairro e cidade onde está 

localizado o bem a ser avaliado, bem como, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, no bairro informado, 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.: 98992 Nr: 8464-20.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, LUCIO ROBERTO A DOS REIS - OAB:6.710, MARCELO 

ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimação do autor para informar o endereço e bairro e cidade onde está 

localizado o Intimação do autor, para que, em cinco dias, efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, no endereço informado, na 

conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 3360-91.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIVAG FRIGORÍFICO VARZEAGRANDENSE 

LTDA, JOSÉ CARLOS FREITAS MARTINS, KATHE MARIA KOHLHASE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) (?), RODRIGO BATISTA DA SILVA 

nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos para 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237865 Nr: 17601-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IVALDO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB-MT 9106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida para manifestar-se nos autos acerca 

do desarquivamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281471 Nr: 186-20.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MULLER KOENIG - 
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OAB:22819-PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 186-20.2012.811.0002 Código 281471

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: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉQUERIDA: LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA e JOAQUIM GUEDES LOBO e ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Elaine Terezinha de 

Souza Lobo, Cpf: 06395044850, Rg: 7774497 SSP SP Filiação: Sem 

Qualificação, brasileiro(a), casado(a), empresária, Endereço: Rua dos 

Lobos Sn, Bairro: Morro dos Ventos, Cidade: Chapada dos Guimarães-MT,

Requerido(a): Joaquim Guedes Lobo, Cpf: 70632758872, Rg: 6109133 SSP 

SP Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, 

Endereço: Rua dos Lobos Sn, Bairro: Morro dos Ventos, Cidade: Chapada 

dos Guimarães-MT

Requerido(a): Lobo Distribuidora de Materais de Construção Ltda, CNPJ: 

05894537000166, brasileiro(a), Endereço: Av. Governador Julio Campos, 

7100, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Alega a parte autora que os Requeridos procuraram o 

Banco do Brasil S/A no dia 11/10/2007 e, em tal data, foi firmado o 

seguinte instrumento: CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BB GIRO 

EMPRESA FLEX Nº296.302.611, por meio do qual foi concedido pelo autor 

um empréstimo no total de R$99.500,00. Pela operação de crédito efetuada 

pelo requerente com os requeridos, foram cobradas as taxas de mercado 

e encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais do 

instrumento acostado, cuja descrição detalhada segue nos inclusos 

demonstrativos de débito. Ocorre que os requeridos utilizaram o crédito e 

não o recompuseram na data pactuada, qual seja, 05/10/2008. Diante de 

todo o exposto, requer seja a ação julgada totalmente procedente, para o 

fim de: Condenar os requeridos ao pagamento do montante de 

R$134.773,91, devidamente acrescido dos encargos de inadimplência, 

juros, nas taxas de mercado praticadas pelo requerente, bem como o 

pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por 

cento) do valor do débito atualizado, custas e demais despesas 

processuais, cartorárias, etc; a citação postal dos requeridos no 

endereço já indicado a fim de que os mesmos, querendo, respondam â 

ação, no prazo devido, sob pena de revelia e confissão, nos termos do 

que dispõe o art. 319 e seguintes do CPC. Dá-se à causa, para fins 

fiscais, o valor de R$134.773,91.

DECISÃO/DESPACHO: Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 

257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte 

requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio 

curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante 

da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe 

o art. 72, II, do Código de Processo Civil. 3. Posteriormente, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito.4. Em caso 

de inércia, intime-se pessoalmente o autor, para que dê andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito (Art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).5. Às providências.. 

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para RESPONDER é de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do 

processo. Esse prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de 

litisconsortes com procuradores distintos (art. 191 do CPC), ou de réu(s) 

patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso 

o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 188 do 

CPC). b) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

 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, ADELIA DE SOUZA 

GERMANO, digitei.

Várzea Grande - MT, 17 de julho de 2018.

 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 525291 Nr: 1574-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A . 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada, intima-se a 

parte Embargada (BANCO BRADESCO S/A)para, no prazo de 15(quinze) 

dias, manifestar-se nestes autos, conforme despacho de fls. 14, nos 

seguintes termos: "Vistos (...) 2. Ouça o exequente, no prazo de 15 dias – 

(Art. 920, I, do CPC). "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 535672 Nr: 7628-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C P DE SOUZA FARMÁCIA, ROQUE VILELA MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada (UNIBANCO - 

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A)intima-se a Embargada nos 

seguintes termos da decisão proferida nestes autos às fls. 39: 'Vistos 

(...)2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias - (art. 920, I, do 

CPC).(...)";

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280917 Nr: 24847-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, em cinco dias, providenciar o pagamento das 

custas de distribuição da Carta Precatória, bem como, providenciar sua 

retirada para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262019 Nr: 1124-49.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOUSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 
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OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a dililencia do 

Oficial de Justiça no bairro 13 de Setembro em Varzea Grande, na conta 

eletronica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligencias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007749-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.A. GAMBIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007749-72.2017.8.11.0002; REQUERENTE: SCANIA BANCO S.A. 

REQUERIDO: J.A. GAMBIN TRANSPORTES - EPP Vistos. 1. Considerando o 

cumprimento da determinação exarada em ID. 10360365, conforme se 

verifica em certidão de ID. 10404240, não havendo outras pendências, o 

arquivamento é a medida que se impõe. 2. Assim, determino o 

arquivamento do presente procedimento, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001292-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIORANI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001292-58.2016.8.11.0002; REQUERENTE: DIORANI GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Intime-se o autor 

para impugnação, prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001292-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIORANI GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001292-58.2016.8.11.0002; REQUERENTE: DIORANI GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Intime-se o autor 

para impugnação, prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009135-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009135-40.2017.8.11.0002; AUTOR: GEZIEL SILVA COSTA RÉU: BANCO 

J. SAFRA S.A Vistos. 1. Trata-se de ação onde a parte autora fora 

devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira ou 

recolher às custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 2. O autor compareceu nos autos trazendo o holerite, a fim de 

justificar a sua impossibilidade em arcar com as custas do processo. 3. 

Pois bem, verifico do holerite anexado aos autos que o autor possui renda 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais. 4. Ademais, em consulta 

a um sitio de pesquisas na rede mundial de computadores, constatei que o 

autor possui outras ocupações, além daquela que consta no holerite 

anexado, presumindo-se, então, que possui outras fontes de renda. 

Ainda, verifico que afirma pagar parcelas no valor de R$ 902,71 

(novecentos e dois reais e setenta e um centavos) valor que, a meu ver, 

demonstra sua capacidade financeira e a possibilidade do recolhimento 

das custas processuais 5. Assim, considerando que os documentos 

colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada 

pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que seja 

intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002145-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON PEREIRA DE SOUZA OAB - GO44570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002145-96.2018.8.11.0002; AUTOR: LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA 

FLORES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional de Encargos Financeiros em Empréstimo 

Consignado, c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, 

proposta por LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES, em face de OLE 

CONSIGNADO/ BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Assevera a autora que entre os 

anos de 2011 a 2017 realizou alguns empréstimos com a instituição 

financeira no valor total de R$ 9.765,00 (Nove mil, setecentos e sessenta 

e cinco reais), que já pagou R$ 20.184,84 e, mesmo assim, ainda deve a 

quantia de R$ 7.340,00. 3. Por esta razão, busca a prestação jurisdicional 

para que, em sede de tutela de urgência antecipada seja determinado o 

imediato cancelamento dos descontos, bem como a instituição financeira 

se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao 

final, seja julgada procedente a presente demanda, condenado o requerido 

ao pagamento de danos morais, a restituição do indébito e a condenação 

em danos materiais a serem apurados. 4. Os autos vieram-me conclusos. 

É o relatório. Decido. 5. Trata-se de ação Revisional de Encargos 

Financeiros em Empréstimo Consignado, c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais, proposta por LENIR MARIA GOMES DE 

ALMEIDA FLORES, em face de OLE CONSIGNADO/ BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A, pelos fatos narrados no relatório acima. 6. Preconiza o 

artigo 300 do CPC 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”. 7. No caso dos autos, vejo 

que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se 

faz presente. Ocorre que não há nos autos qualquer indício de que a parte 

requerida tenha realizado qualquer ilegalidade, sendo que a própria autora 

informa que realizou os empréstimos em questão, ainda, do contrato que 

fora anexado aos autos, denota-se a forma de cobrança com o devido 

aceite da autora. 8. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 9. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 10. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 11. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 04/10/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 12. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 13. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 14. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

15. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor do autor, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da 

parte requerida. 16. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009433-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUILDE PAULINO DE ARAUJO - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009433-32.2017.8.11.0002; EMBARGANTE: VANTUILDE PAULINO DE 

ARAUJO - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. 

Cumpra-se o item 2 e seguintes da decisão de ID. 12123502. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001850-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001850-59.2018.8.11.0002; AUTOR: FERNANDO DE SOUZA CAMPOS 

RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000177-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLIENS DORS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000177-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: CARLIENS DORS Vistos. 1. Considerando que a parte autora 

recolheu a diligência do senhor Oficial de Justiça, cumpra-se a decisão de 

ID. 11541900. 2. Por derradeiro, determino para que a senhora Gestora 

oficie ao Juízo Deprecante que a missiva aguardava o recolhimento da 

diligência para posterior cumprimento. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001381-13.2018.8.11.0002; AUTOR: CELIO ROBERTO AZEVEDO RÉU: 

AYMORE Vistos. 1. Trata-se de ação onde a parte autora fora 

devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira ou 

recolher às custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 2. O autor compareceu nos autos trazendo extrato da conta 

corrente e carteira de trabalho, a fim de justificar a sua impossibilidade em 

arcar com as custas do processo. 3. Pois bem, em que pese os 

documentos trazidos pelo autor, constato que nenhum comprova o efetivo 

salário recebido nos dias atuais, vejamos. A Carteira de Trabalho tem 

como última anotação data de meados de 2013, não se podendo afirmar 

que é o salário percebido até os dias atuais, ainda, dos extratos da conta 

corrente trazidos, nenhum demonstra o recebimento de proventos, o que 

causa estranheza. 4. Ademais, a fim de corroborar o raciocínio, constato 

que o autor assevera realizar o pagamento da parcela no valor de R$ 

670,63 (seiscentos e setenta reais e sessenta e três centavos), sendo 

que, seu último salário comprovado é de R$ 808,40 (oitocentos e oito reais 

e quarenta centavos), ou seja, salvo melhor Juízo, o autor sobrevive com 

aproximadamente R$ 137,77 (cento e trinta e sete reais) por mês, o que, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1029819/7/2018 Página 477 de 480



meu ver, não condiz com a realidade. 5. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Novel Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009111-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LOPES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009111-12.2017.8.11.0002; AUTOR: REINALDO LOPES DE ABREU RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, 

promovida por REINALDO LOPES DE ABREU, em face de BANCO HONDA 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que celebrou um 

contrato de financiamento com a requerida para aquisição de uma 

motocicleta marca Honda, modelo CB300R, ano/modelo 2012. Assevera 

que após o atraso de algumas parcelas foram cobrados juros exorbitantes 

pela instituição financeira, duplicando o valor da parcela, que meados do 

ano de 2016 não teve condições de realizar o pagamento, deixando de 

adimplir 12 prestações. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido 

de tutela de urgência com natureza antecipada suspender a exigibilidade 

da cobrança das parcelas vencidas, a abstenção da inclusão nos órgãos 

de proteção ao crédito, a manutenção da posse do bem, a aplicação de 

multa em caso de descumprimento, e, no mérito, a condenação do 

requerido ao pagamento de verba indenizatória estipulada em 30 salários 

mínimos, a restituição do valor de R$ 2.438,31 a titulo de cobrança ilícita. É 

o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, 

é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo 

vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou comprovantes das 

parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, bem assim o 

comprovante de depósito do valor referente à parte tida por incontroversa, 

diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar a inexistência 

de mora na relação contratual. Também não conseguiu demonstrar que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “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” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

14/10/2018, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 
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a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Por 

derradeiro, verifico que a pretensão da parte recai em modificação de 

contrato, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, II, do CPC. 25. Dessa maneira, em observância ainda 

à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

Recurso Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 33.898,65 (trinta e três mil, oitocentos e 

noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde ao 

valor que pretende controverter e receber a titulo de dano moral. 26. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 27. Intimem-se 28. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005712-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SAAD (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005712-72.2017.8.11.0002; AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

RÉU: FABIO SAAD Vistos. 1. Ciente da manifestação do autor em ID. 

11839718. 2. Pois bem. Considerando o novo endereço do requerido 

informado nos autos, a fim de que o processo tenha seu regular 

prosseguimento, designo a audiência para tentativa de conciliação a ser 

realizada no dia 16/10/2018 às 14h:20min. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000484-53.2016.8.11.0002

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:

CONSTRUBASE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000484-53.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CONSTRUBASE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME Vistos. 1. 

Considerando que a instituição financeira informou o novo endereço da 

parte requerida (ID. 7765723), designo a audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 09/10/2018 às 14:00 horas. 2. Expeça-se o necessário 

para a citação do requerido. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006990-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VEREDA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885/O (ADVOGADO)

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006990-11.2017.8.11.0002 AUTOR: VEREDA TRANSPORTES 

RODOVIARIO LTDA - ME RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Consignação e Pagamento proposta por VEREDA TRANSPORTES 

RODOVIARIO LTDA-ME, em desfavor de BANCO PANAMERICANO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas ou honorários 

em razão da gratuidade deferida 5. Considerando que as partes desistem 

do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 6. P. I. C. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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